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با پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي، توجه ویژه  به مناطق محروم و کم برخوردار کشور در رأس 
امور قرار گرفت و اقدامات بسیار ارزشمندي بویژه در راستاي توسعه زیرساخت ها )آب، برق، تلفن، 
راه، گاز و...( در مناطق روستایي کشور صورت پذیرفت. این اقدامات توانست تاحدود بسیار زیاد و به میزان 
قابل توجهي شکاف کالبدي بین شهر و روستا را کاهش دهد که این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. 
حال پرسش اساسي که در ذهن متبادر مي شود این است که چرا علي رغم اقدامات بسیار ارزشمند انجام 
شده نه تنها شاهد تداوم روند مهاجرت از روستا به شهر بلکه در دهه هاي اخیر شاهد رشد شتابزده آن نیز 
بوده ایم؟ چرا روستائیان علي رغم تمامي تعلقاتي که به زادگاه خود دارند، بعضا مهاجرت را با تمامي مشقات 
و مشکالتش بر ماندن در زادگاه خود ترجیح مي دهند؟ چرا حاشیه نشیني در شهر، مشاغل پست و کاذب، 
سختي و مشقت، غربت و تنهایي و صدها مشکل روحي، رواني، فرهنگي و... را به جان مي خرند و روستا 
را با همه تعلقات، خاطرات، صفا، صمیمیت و... ترک مي کنند؟ پرسش هاي مطرح شده مي تواند بسته به 
شرایط، پاسخ هاي متعددي داشته باشد. ولي پاسخ مشترک و اساسي را بایستي در فقدان رویکرد همه جانبه 
توسعه  تحقق  که  باورند  این  بر  توسعه  اندیشمندان  امروزه  کرد.  روستایي جستجو  پایدار  توسعه  ابعاد  به 
پایدار روستایي بدون داشتن رویکردي همه جانبه و موزون به ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
انسان.  تعالي شان و منزلت  نیست جز  بود. توسعه چیزي  امکان پذیر نخواهد  و کالبدي جامعه روستایي 
انساني که بر اساس آموزه هاي دیني و اعتقادي ما اشرف مخلوقات است. بنابر این اگر قرار است توسعه 
روستا، زندگي ساکنین مناطق روستایي را بهبود بخشد و شان و جایگاه آنها را ارتقاء دهد، بایستي به تمامي 
 ابعاد و نیازهاي زندگي او نیز توجه جدي و کافي داشته باشد. واقعیت آن است که در گذشته کمتر به ابعاد 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روستا توجه شده است و در نتیجه نه تنها توسعه روستایي محقق نشد بلکه 
شاهد افزایش روند مهاجرت، خالي از سکنه شدن بسیاري از آبادي ها، باالرفتن میانگین سني ساکنین روستا 

و مسایل متعدد دیگري از این قبیل بودیم. 
از دهیاران به عنوان متولیان اصلي تحقق توسعه پایدار روستایي در کشور انتظار مي رود با درس آموزي 
نکنند  محدود  خدماتي  و  عمراني  اقدامات  چارچوب  در  صرفا  را  خود  فعالیت هاي  گذشته،  تجربیات  از 
اقشار  تمامي  همراهي  و  مشارکت  ویژه  به  روستا  در  موجود  قابلیت هاي  و  ظرفیت ها  از  بهره گیري  با  و 
جامعه روستایي و همچنین بهره گیري از ظرفیت کلیه دستگاه ها و سازمان هاي وظیفه مند، ضمن شناسایي 
و  مسایل  به  رسیدگي  راستاي  در  روستا،  اجتماعي  و  فرهنگي  مشکالت  و  مسایل  و  نیازها  هوشمندانه 
مشکالت فرهنگي و اجتماعي روستا و حفظ هویت، ارزش ها و داشته هاي فرهنگي و اجتماعي روستاي 

خود بیش از پیش کوشا باشند. 

 هوشنگ خندان دل

به قلم مدیرمسئول
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فرهنگ و یا به عبارتي راه و روش زندگي جوامع انساني در برگیرنده اقتصاد، معیشت، نحوه زیست، طرز 
مصرف خوراک و پوشاک، مسکن، سیاست، آداب و رسوم، نظام ازدواج و خویشاوندي، تفکرات مذهبي، 
هر  موجودیت  در  که  عنصري  مهم ترین  است.  غیرانساني  و  انساني  امور  همه  و  باورها  اعتقادات، 
جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. چراکه فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن 
جامعه را تشکیل مي دهد. ممکن است جامعه اي در بعدهاي اقتصادي، سیاسي، صنعتي و نظامي قدرتمند 
و قوي باشد ولي مادامي که به مسئله فرهنگ و هویت خود بي توجه و یا کم توجه باشد، جامعه اي پوچ و 
میان تهي خواهد بود. این مهم در جامعه اسالمي ما از ضرورت و اهمیت بسیار باالیي برخوردار است و 
همواره مورد تاکید مسئولین و در راس آنها رهبر معظم انقالب بوده و هست. بویژه در سال جاري که سال 
»اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« نامگذاري شده است بر همه مسئولین و متولیان امر 
فرهنگ در تمامي سطوح فرض است که نسبت به مسائل فرهنگی جامعه مسئوالنه برخورد نمایند. زیرا 
بی توجهی نسبت به این امر می تواند زمینه ساز خسران های جبران ناپذیری شود و جامعه را با فرهنگ 

ایرانی- اسالمی بیگانه سازد. 
دهیار در جایگاه مدیر ارشد روستا و به عنوان متولي توسعه پایدار روستایي، بایستي توسعه فرهنگي روستا 
را در صدر برنامه هاي خود قرار داده و از داشتن نگاه صرفا عمراني و خدماتي در برنامه هاي توسعه روستا به 
شدت پرهیز نماید. توسعه واقعي آن توسعه اي است که به تمامي ابعاد توسعه به صورت موزون و هماهنگ 
توجه داشته باشد. لذا دهیاران بایستي ضمن ارتقاي سطح دانش و شناخت خود نسبت به مقوله فرهنگ، 
ابعاد، مسایل، مشکالت و . . .، داشته هاي فرهنگي و اجتماعي روستاي خود را به خوبي بشناسند و در حفظ 
و نگهداري آن کوشا باشند. همچنین الزم است هوشمندانه مخاطرات فرهنگي روستا را رصد کنند و با 
بهره گیري از ظرفیت هاي موجود،  ارایه گزارش به نهادهاي ذي ربط، پیگیري مسئوالنه و موثر،  برگزاري 
نشست ها و برنامه هاي موثر فرهنگي و مواردي از این قبیل رسالت خود را در این زمینه انجام دهند. قبل از 
هر اقدامي دهیاران خود را بایستي به دانش و بینش فرهنگي مجهز نموده و در ادامه دغدغه هاي فرهنگي 
خود را در تمامي برنامه هاي توسعه روستا مد نظر داشته باشند. بي شک موفقیت تمامي برنامه هاي توسعه 

روستا حتي برنامه هاي عمراني و خدماتي،  تا حد زیادي در گرو توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي است. 
با توجه به ضرورت و اهمیت مقوله فرهنگ و نقش آن در توسعه پایدار روستایي، در این شماره از ماهنامه 
دهیاري ها کوشیده ایم تا به بحث و بررسي در این خصوص بپردازیم. لذا سعي شده است تا ضمن ارایه 
مفاهیمي از توسعه فرهنگي و نقش آن در توسعه روستایي،  مخاطبان خود را با ابعاد مختلف توسعه فرهنگي 
مناطق  در  فراغت  اوقات  بومي و محلي،  آیین هاي  و  زندگي روستایي، فرهنگ ها  قبیل؛ سبک  از  روستا 
روستایي، نقش کتاب و کتابخواني در توسعه فرهنگي روستا، مشارکت مردمي در امور فرهنگي، بررسي 
شاخص هاي فرهنگي مناطق روستایي و . . . بیشتر آشنا نماییم. امیدواریم مطالعه مطالب این شماره از 
ماهنامه به ارتقاي دانش و نگرش فرهنگي دهیاران کمک نماید تا آثار آن را در فرآیند توسعه همه جانبه و 

پایدار مناطق روستایي کشور شاهد باشیم. 

محسن کوشش تبار

یــر
ـردب

 سـ
ـن

سـخ
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خدمت  مقدم  خیر  و  سالم  عرض  ضمن   
ابعاد  تبیین  با  را  بحث  بدهید  اجازه  بزرگواران،  شما 
به  و  کنیم  آغاز  روستا  در  اجتماعی  فرهنگی  توسعه 
ابعاد  نقش  که:  بپرسیم  را  سؤال  این  مشخص  طور 
توسعه  مفهوم  شکل گیری  در  اجتماعی  و  فرهنگی 

پایدار روستایی چیست؟
مختلف  ابعاد  میان  وحدت  مبین  پایدار  توسعه  مفهوم  ایروانی: 
که  است  توسعه  زیست محیطی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
کیفیت  ارتقاء  نهایتًا  و  معیشتی  وضعیت  بردن  باال  آن  هدف 
عنوان  به  ما  اگر  است.  روستاها  یا  منطقه  یک  ساکنان  زندگی 

تنفس می کنیم. فرهنگ  اهــــل نظر ما  به معنای هوایی است که  اقتصاد هم مهم تر است چون  از  به فرموده مقام معظم رهبری، فرهنگ 
بستر  پایدار و  توسعه  ارکان مهم  از  ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. فرهنگ  و  هویت یک ملت است 
به  فرهنگی  بستر صحیح  بر  گرفتن  قرار  از طریق  آن جز  پایداری  مفهوم  نیز  و  توسعه  این  آن محسوب می شود که سایر وجوه  اصلی 
در  جهادی«  مدیریت  و  ملی  عزم  با  فرهنگ،  و  »اقتصاد  عنوان  با  جاری  سال  نامگذاری  به  عنایت  با  رسید.  نخواهد  مقصود  سرمنزل 
برای تحقق  به عنوان بستری  پایدار روستایی  اجتماعی توسعه  ابعاد فرهنگی و  به  ارزشمند مقام معظم رهبری و ضرورت توجه  بیانات 
توسعه همه جانبه و پیشرفت نظام مند اقتصادی، در میزگرد این شماره تالش نموده ایم ابعاد مختلف و نیز فرصت ها و چالش های فراروی 
با تأکید بر نقش مدیریت روستایی و نهاد دهیاری مورد واکاوی قرار دهیم و  ایران را  توسعه فرهنگی و اجتماعی در مناطق روستایی 

با: بر همین اساس به گفتگو نشسته ایم 
• محسن ایروانی؛ معاون رئیس گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور- فوق لیسانس 

توانبخشی مدیریت 
• محسن علوی مهر؛ دهیار سابق روستای کورده بخش مرکزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی، فوق لیسانس

• اسمعیل زیارتی نصرآبادی؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی- دانشجوی دکتری آمایش سرزمین

توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها 
نیاز امروز و افق پیشرفت در آینده

 زینب بیات
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ببریم  نام  را  جامعه  یک  توسعه  اصلی  ارکان  بخواهیم  مقدمه 
که  می شود  اجتماع  و  معیشت  آموزش،  سالمت،  دسته   4 شامل 
همه  برای  معیشت  ارتقا  هدف  با  را  توسعه  اهداف  بخواهیم  اگر 
برنامه هایی  هم  اجتماعی  بعد  برای  باید  کنیم  دنبال  روستا  افراد 
توسعه  ابعاد  همه  این صورت  غیر  در  چون  باشیم  کرده  تدوین  را 
رخ  منطقه  در  متوازن  و  پایدار  توسعه  و  نشده  محقق  درستی  به 

نمی دهد. 
علوی مهر: در اسالم، مصادیق و سفارشات فراوانی درخصوص 
توجه به فرهنگ هست و اساسًا موجودیت هر جامعه بشری قائم 
و  باالترین  )ره(  امام  فرموده  به  است.  جامعه  همان  فرهنگ  به 
واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه نقش اساسی دارد 
کم کم  هم  جامعه  شود،  مستهلک  فرهنگ  اگر  و  است  فرهنگ 
اینکه جامعه توسعه پیدا کند  مستهلک شده و فرومی پاشد. برای 
قطعًا نیازمند توسعه فرهنگی هستیم و این توسعه، زیربنای تمام 

ابعاد توسعه و حتی توسعه اجتماعی است.
زیارتی: اگر من بخواهم مثالی در مورد 
توسعه پایدار همه جانبه بزنم مثل رشد یک 
انسان هست که تمام ابعاد و اجزاء و جوارح 
انسان باید هماهنگ و یکنواخت رشد کند 
تا به یک رشد و سالمت همه جانبه برسد. 
بعد  چهار  رایج،  تعاریف  طبق  هم  توسعه 
نهادی  و  ایدئولوژیک  اقتصادی،  فرهنگی، 

توسعه،  ابعاد  تمامی  در  باید  پایدار  توسعه  به  نیل  برای  که  دارد 
همسو، هماهنگ و متعادل رشد کرده باشیم. یعنی باید در روستاها 
به توسعه اجتماعی فرهنگی همزمان با توسعه اقتصادی و توسعه 
بخش کشاورزی و توسعه نهادی -که همان دهیاری هاست- توجه 

داشته باشیم.
توسعه ای که ما تاکنون در مناطق روستایی دنبال کرده ایم اغلب 
توسعه منهای توجه به ارکان فرهنگی اجتماعی بود. بررسی سابقه 
خدمات و برنامه ریزی هایی که در روستاها و طی برنامه های توسعه 
قبل و بعد از انقالب انجام شده نشان می دهد که ما برای توسعه 
نداشتیم.  برنامه مدون و مشخصی  اجتماعی روستاها  و  فرهنگی 
حتی با وجود اینکه انقالب اسالمی، بیشتر یک روحیه فرهنگی- 
اجتماعی داشت و به زعم شکل گیری سازمان هایی با رویکردهای 
انقالبی و اجتماعی مثل جهاد سازندگی و بنیاد مسکن- که اتفاقًا 
اقدامات مهمی در زمینه توسعه زیرساخت ها انجام دادند- بیشتر 
اقدامات در روستا معطوف به امور اقتصادی و کالبدی بوده است. 
از  روستایی  جامعه  برخورداری  افزایش  علی رغم  و  وجود  این  با 
زیرساخت ها و کاهش شکاف شهر و روستا در این خصوص، به 
دلیل عدم توجه همه جانبه به توسعه روستایی و به خصوص فرهنگ 
و اوقات فراغت، بازهم روند مهاجرت از شهر به روستا ادامه داشته 

و درصد جمعیت روستایی در هر سرشماری کاهش پیدا می کند.
توسعه  که  گفت  می توان  مجموع  در  پس   
اجتماعی، بحث محوری توسعه است که باید به صورت 
عملی مورد توجه قرار بگیرد. اجازه بدهید سؤال بعدی 

بیش ترین  که  مدیری  عنوان  به  علوی تبار  آقای  از  را 
که  بپرسم  دارد،  روستا  مردم  با  را  مستقیم  ارتباط 
توسعه  و  استفاده  در  را  دهیاری  نقش  در حال حاضر 
سرمایه اجتماعی موجود در روستا چطور می بینید و چه 

پتانسیل ها و مشکالتی وجود دارد؟
علوی مهر: من ترجیح می دهم از منظر 
تجربی به سؤال شما پاسخ دهم. از نخستین 
دوره  اولین  از  روستا  در  ما  که  اقداماتی 
شناسایی  دادیم  انجام  اسالمی  شوراهای 
حداقل  با  روستا  جوان های  جمع کردن  و 
جلسات  تشکیل  و  دیپلم  تحصیلی  مدرک 
حدوداً  مجمع  یک  بود.  ماهیانه  مشورتی 

130 تا 140 نفره ایجاد شده بود که ایده های مختلف جوانان را 
اخذ می کرد و به صورت کاربردی به بحث می گذاشت و از آن ها 
استفاده می کرد. نتیجه چنین مجمعی این بود که در دوره های بعد 
مردم بیشتر به شورا و دهیاری اعتماد می کردند چون از خرد جمعی 
مردم استفاده شده بود. در حال حاضر اساس بسیاری از پروژه هایی 
که ما در روستا انجام می دهیم مشارکت مردمی است. حتی آسفالت 
روستا نیز براساس مشارکت مردم روستا انجام می شود و ما فقط 
حدود یک سوم هزینه را از دولت گرفته و مابقی را به پشتوانه مردم 
انجام می دهیم. یک ساختمان چند منظوره در دست احداث داریم 
که تقریبًا تمام شده و حداکثر پولی که برای این پروژه از دولت 
گرفته ایم حدود صد و پنجاه میلیون بوده و بقیه اش مشارکتی است. 
این اتفاقات همه به این دلیل است که فرهنگ اجتماعی مردم ارتقا 
یافته و خودشان الزم دانستند که از نظر اجتماعی یک مشارکت 
همه جانبه داشته باشند. سنگ فرش های خیابان ها را که ما همین 
االن داریم انجام می دهیم در راستای توسعه کالبدی روستا، بیش 
از دو سوم هزینه ها از طریق مشارکت مردمی تأمین شده است. 
و این یک ارتباط دوسویه و پویایی اجتماعی است که در مسائل 
روستا، هم دهیاری و هم شورا و هم خود مردم دخیل هستند. از 
و  کند  جمع  هم  گرد  را  گروه ها  این  توانسته  دهیاری  یک طرف 
مجمع را تشکیل بدهد و آن ها در قالب گروه ها و تیم های مختلف 
دیگر  طرف  از  و  ببرد  بهره  آن ها  فکری  نتایج  از  و  دسته بندی 
آن ها به دهیاری و شورا در پیشبرد امور کمک کنند و پشتوانه های 

مدیریت روستایی به حساب می آیند.
تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  ایروانی: 
به  ورود  از  پیش  من  فرهنگ،  و  توسعه 
در  را  نکته  چند  اجتماعی  توسعه  مباحث 
اضافه  علوی مهر  آقای  فرمایشات  ادامه 
و  نگرش ها  از  مجموعه ای  فرهنگ  کنم: 
جامعه  هر  معنوی  ارزش های  و  رفتارها 
به  را  مردم  زندگی  روش  و  راه  و  هست 

نمایش می گذارد. اگر ما خواستار مطرح کردن مشارکت اجتماعی 
در  مشارکت  باید  باشیم  اجتماعی  توسعه  مصداق  یک  عنوان  به 
زندگی مردم  روش  و  باورها  اعتقادات،  با  متناسب  را  منطقه  هر 
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همان منطقه تعریف کنیم و از آنجا که فرهنگ مهم ترین عامل 
در مشارکت- به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اجتماعی- است 
بسیار  می تواند  غربی  استان های  در  مشارکت  جلب  راهکارهای 
شمالی  استان های  در  استفاده  مورد  راهکارهای  با  باشد  متفاوت 
ابعاد اقتصادی،  الی آخر. فرهنگ یک مفهوم وسیعی است که  و 
معیشت، نحوه زندگی، نوع مسکن، تفکرات مذهبی افراد را در بر 
توسعه  دنبال محقق شدن  به  ما  وقتی  خاطر  به همین  می گیرد. 
اجتماعی در یک روستا هستیم با در نظر گرفتن زمینه های فرهنگی 
و از طریق آموزش ها، فرهنگ سازی ها و ظرفیت سازی های الزم 
و ایجاد امنیت در یک منطقه باید به سمت آنچه که باعث ارتقاء 

مشارکت اجتماعی افراد آن منطقه می شود، حرکت کنیم.
اگر اجازه بدهید من به نقش دهیاری ها و تحلیل وضعیت موجود 
اشاره ای داشته باشم. در گذشته پارادایم سیاست گذاری دولت ها بر 
توسعه از باال به پایین بود. دستورات و برنامه ریزی ها و خط مشی ها 
پایین دستور داده  در رأس هرم یک کشور تعیین و به نهادهای 
می شد. اما امروز بهترین و اثربخش ترین نوع توسعه را توسعه از 
پایین به باال می دانند. به همین خاطر هم مصادیق مردم ساالری 
شکل گرفت و شوراهای مردم ساالری در کشور ما نهادینه شد 
و دهیارها هم به آن ها اضافه شد. پس در واقع نقش دهیاری ها 

رسیدن به توسعه نه برای مردم بلکه با مردم و توسط مردم است.
زیارتی: پیش از هر چیز باید اشاره کنم که در بحث توسعه پایدار، 
شکل گیری شوراها و دهیاری ها یکی از گام های مهم توسعه پایدار 
است و درحال حاضر در بیش از 35000 روستا، شورای اسالمی و 
در بیش از 30000 روستا، نهاد دهیاری تشکیل شده است. در رأس 
این وظایف  اشاره شده که  نکته  این  به  و دهیاری  وظایف شورا 
در راستای تحقق توسعه پایدار بر عهده شورا و دهیاری گذاشته 
عنوان  ذیل  مشخصی  وظیفه  هیچ  اگر  حتی  یعنی  است.  شده 
پایدار  توسعه  که  آنجا  از  باشد،  نشده  تعریف  اجتماعی-فرهنگی 
بدون توجه به بعد اجتماعی محقق نخواهد شد بنابراین دهیار و 
شورا ناگزیر از ورود به این مباحث هستند. حال آن که همکاری با 
سازمان های متولی مباحث فرهنگی اجتماعی در روستاها خصوصًا 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی جزو وظایف ذاتی 
دهیار است. همکاری با نهادهای انقالبی و اسالمی، همکاری با 
کلیه دستگاه ها و سازمان های نظام، همکاری در راستای توسعه 
و  محلی  صندوق های  راه اندازی  و  همکاری  محلی،  تشکل های 
در  که  است  اجتماعی  وظایف  از  بخشی  تنها  دیگر  مورد  چندین 

شرح وظایف دهیار به صراحت عنوان شده است.

اما متأسفانه در واقعیت، دهیاری ها اشتباه تاریخی گذشته کشور را 
تکرار می کنند و توجه اصلی را بیشتر معطوف به توسعه کالبدی و 
زیرساختی روستا کرده اند. دغدغه اصلی دهیاران توسعه و بهسازی 
را  دهیاری  کم تر  و  است  سطحی  آب های  دفع  و  معابر  شبکه 
می بینیم که به بحث های فرهنگی اجتماعی پرداخته باشد. شاید 
را  و خطوط مشخصی  باشد که خیلی خط  قانون گذار  هم مقصر 
داشتن  مسأله  اولین  فرهنگی  بحث های  در  است.  نکرده  تعیین 
دچار  کم تر  دهیارها  می کنم  فکر  من  که  است  فرهنگی  دغدغه 
روستا.  کالبدی  با مسائل  قیاس  در  البته  فرهنگی هستند  دغدغه 
راه  و  نیست  ایده آل  چندان  موجود  وضعیت  هم  دلیل  همین  به 
زیادی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه توسعه فرهنگی 

اجتماعی باید طی شود.
مسائل  با  مواجهه  در  دهیاران  مشکالت  از  یکی  علوی مهر: 
فرهنگی عدم وجود این دغدغه در مردم و در متولیان امر است. 
یعنی حتی مردم روستا نیز چنین مطالباتی از شورا و دهیار ندارند. 
در سطوح باالتر هم مثاًل در زمان انتخاب دهیار برتر، اولین مالک 
هزینه کرد منابع مالی است. و این موضوع که مشارکت اجتماعی 
مردم  کمک  به  پروژه ها  اجرای  هزینه  و  باالست  روستا  یک  در 
نمی گیرد.  قرار  مرجعی  و  ارگان  هیچ  توجه  مورد  می شود  محقق 
چون فرهنگ نمود عینی و آنی ندارد و تا زمانی که توسعه فرهنگی 
تاحدی محقق نشود، مظاهر فرهنگی و اجتماعی نیز بروز نمی کند. 
دهیاران  از  خاص  طور  به  باید  توسعه  این  که  می کنم  فکر  من 
پیشرفت  ارزیابی  برای  هم  شاخص هایی  شود  خواسته  شوراها  و 

تحقق آن تعریف شود.
و  آموزش  یعنی  روستا  در  آموزش  متولی  گذشته  در  ایروانی: 
بازوی اجرایی در کنار خود داشت.  پرورش، مدارس را به عنوان 
وزارت بهداشت هم در بحث سالمت خانه های بهداشت را داشتند، 
ولی متولی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی و عمرانی یک روستا 
وجود نداشت. یکی از اتفاقات فرخنده ای که در چند سال گذشته 
اجتماعی  توسعه  مدیریت  به  دهیاری ها  ورود  است  افتاده  اتفاق 
امروز دغدغه غالب و اصلی دهیاران؛ توسعه  اگرچه  روستا است. 
عمرانی است و نظام ارزشیابی شان هم بر اساس عملکرد عمرانی 
است، اما نمونه بارز توسعه اجتماعی همکاری سازمان بهزیستی با 
دهیاری از سال 86 تاکنون است که تقریبًا 6800 دهیار، به مدت 
2 روز در مباحث اجتماعی، آموزش داده شدند و آن ها طی 7 سال 
افراد  به  اجتماعی  خدمات  ارائه  زمینه  در  خوبی  بسیار  همکاری 

روستا داشتند.
همان طور که مستحضر هستید پراکندگی روستاها و جمعیت کم 
باعث شده که بسیاری از خدمات در روستاها قابل دسترسی نباشند 
تعریف مجدد وارد روستا بشود  با  باید  به همین خاطر خدمات  و 
نه به شکل سابق. در زمینه توسعه اجتماعی دهیاران توانسته اند با 
مدیریت روستایی از طریق تشکیل شوراهای توانبخشی در زمینه 
باعث شوند که  نهادها-  با همکاری سایر  و  حیطه گروه هدف- 
محقق  روستا  در  اجتماعی  اقدامات  زمینه  در  واحد  مدیریت  یک 
شود. اما نقطه ضعف این است که شرایط مدیریتی در نظام اداری 

نگرش ها  از  مجموعه ای  فرهنگ 
و رفتارها و ارزش های معنوی هر 
جامعه هست و راه و روش زندگی 

مردم را به نمایش می گذارد
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دهیاری ها به گونه ای پیش می رود که آن ها را به سمت مدیریت 
فرهنگی و اجتماعی سوق نمی دهد و مشغله ها و دغدغه های زیاد 
آنان در زمینه عمرانی مانع از صرف وقت و توجه در زمینه فرهنگی 
و اجتماعی می شود. نبود مطالبه در این خصوص در سطوح باالتر 
نیز مزید بر علت است. بنابراین باید ساختار و دغدغه ها را از باال 
به پایین مورد توجه قرار بدهیم و حاال که در نام گذاری سال هم 
دغدغه فرهنگ دیده شده، در سطح ملی دستگاه ها و نهادها هم 
باید دغدغه فرهنگ وجود داشته باشد که بتوان از مدیریت روستا 
را  الزم  انگیزه  دهیاری ها  اگر  نهایت  در  داشت.  مطالباتی  چنین 
را هم  بیاورند و آن  به دست  اجتماعی  اقدامات فرهنگی و  برای 
مالک ارزشیابی بدانند، بسیار ظرفیت خوبی هستند که پیش از این 

تجربه شده و امتحان خود را به خوبی پس داده اند.
از همان زمان  البته دغدغه توسعه فرهنگی در روستا  زیارتی: 
همکاری  و  تعامل  نیازمند  اما  داشته  وجود  دهیاری  شکل گیری 
از  عمده ای  بخش  هم  دلیل  همین  به  دستگاه هاست  سایر  با 
تفاهم نامه هایی که در دفتر ما، دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه 
اجتماعی  فرهنگی  توسعه  مختلف  ابعاد  در  دارد  وجود  روستایی 
در  کتابخوانی  فرهنگ  توسعه  زمینه  در  مثال  عنوان  به  است. 
مناطق روستایی، تفاهم نامه ای با نهاد کتابخانه های عمومی منعقد 
روستاهای  برگزاری جشنواره  نتایجش  از  مورد  فقط یک  و  شده 
دوستدار کتاب در ماه های آتی است. برای توسعه خانه های قرآن 
با سازمان دارالقرآن کریم همکاری شده که در نتیجه آن بیش از 
هزار خانه قرآن در روستاها تجهیز شده و فعالیت های قرآنی دارند. 
برای ایجاد خانه های عالم در روستاها با سازمان تبلیغات اسالمی 
تفاهم نامه  کشور  بهزیستی  سازمان  با  معلولین  به  کمک  برای  و 
داریم. برای توسعه ورزش و تندرستی در مناطق روستایی کشور 
مفاد  بررسی  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  با  مذاکره  حال  در  هم 
می دانیم  اجتماعی  نهاد  یک  را  دهیاری  تفاهم نامه هستیم. چون 
حتی  باشند.  داشته  فعال  مشارکت  زمینه ها  این  در  می تواند  که 
ابتدا بخش نامه ای برای دهیاری ها ارسال کردیم که به  از همان 
موجب آن گروه های یاریگر دهیاری را برای مشاوره تشکیل دهند 
و یکی از این گروه ها به طور خاص، یاری گران فرهنگی اجتماعی 
برنامه  قانون   194 ماده  استناد  به  دهیاران  که  هم  اخیراً  بودند. 
پنجم، مدیر ارشد روستا شناخته شده اند. پس بازوی اجرایی تمام 
این  که  است  دهیار  روستاها  در  اجتماعی  فرهنگی  دستگاه های 
با  باید  یعنی تمام فعالیت های فرهنگی اجتماعی در سطح روستا 
دهیار هماهنگ بشود. پس درواقع ظرفیت زیادی فراهم شده که 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 نقش دستگاه های متولی توسعه فرهنگی در 
انجام  کارهایی  چه  است؟  بوده  قدر  چه  موضوع  این 

شده و چه قابلیت هایی برای آینده وجود دارد؟
دهیاری ها  آگاهی  افزایش  با  می توانند  دستگاه ها  علوی مهر: 
حوزه  در  بخصوص  را  خود  مسئولیت های  از  بسیاری  شوراها،  و 
بسیار  تعامل  که  کنند  واگذار  دهیاری ها  به  فرهنگی  و  اجتماعی 
اختیارات،  و  مسئولیت ها  یعنی  دارند.  روستا  مردم  با  بیشتری 

واگذار شود  روستا  مدیریت  به  آموزش های الزم  دریافت  از  پس 
این  در  کالن  برنامه ریزی  و  مدیریت  به  متولی  دستگاه های  و 
اما  شود.  مرتفع  کشور  فرهنگی  دغدغه های  تا  بپردازند  خصوص 
عمومًا این موضوع مورد مقابله دستگاه ها قرار می گیرد چون تصور 
به دهیاری،  واگذاری وظایف  اینکه  بر  مبنی  دارد  نادرستی وجود 

اختیارات دستگاه ها را کم می کند.
زیارتی: در بحث دستگاه های متولی دو دغدغه اصلی وجود دارد 
یکی  و  اجتماعی  فرهنگی  مسائل  متولی  دستگاه های  تعدد  یکی 
شهرگرایی این دستگاه ها. درحال حاضر بخشی از دستگاه هایی که 
به صورت کلی یا بخشی متولی و درگیر موضوع فرهنگ هستند 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  علمیه،  حوزه های  از:  عبارت اند 
نهاد کتابخانه های عمومی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، وزارت 
و  سازمان صدا  دستی،  و صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  کشور، 
سیما، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و 
پرورش. پس می بینیم که تعدد دستگاهی کاماًل مشهود است اما 
یک شورای مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت این دستگاه های 
اما  می دهند  انجام  را  خودشان  وظایف  همه  ندارد.  وجود  متعدد 
معضالت فرهنگی در کشور وجود دارد و مرجع مشخصی هم برای 
پاسخگویی وجود ندارد. پس یکی از نیازهای اساسی ما، متمرکز 
تقسیم  فعالیت های فرهنگی و  راهبری صحیح  کردن مدیریت و 

صحیح وظایف بین دستگاه های متولی این مسائل است
ضایعه دوم، شهرگرایی دستگاه های متولی مسائل فرهنگی است. 
کمترین  در  جمعیت  از  روستایی  مناطق  سهم  که  شرایطی  در 
است  کشور  جمعیت  درصد   29 است-  امروز  شرایط  که  حالت- 
اما بیشتر دستگاه ها تشکیالت یا دغدغه یا برنامه ای برای روستاها 
ندارند و به نظر می رسد خود را متولی مسائل فرهنگی اجتماعی 
درصد   30 باید  متولی  دستگاه های  درصورتیکه  می دانند  شهرها 
 30 و  انرژی شان  درصد  دغدغه شان، 30  درصد   30 اعتباراتشان، 

درصد امکاناتشان اختصاص به مسائل روستایی پیدا کند.
علوی مهر: حقیقت این است که ما تشکل ها و نهادهای مختلف 
در زمینه های یکسان داریم با اختیارات و وظایف موازی که تحت 
یک مدیریت واحد نیستند. درصورتیکه باید مشخص باشد که مثاًل 
باشد  دستگاه  کدام  عهده  به  مدیریت  فرهنگی  مسائل  زمینه  در 
متولی  دستگاه  ...کدام  و  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل  زمینه  در  و 
اصلی و پاسخگو باشد. اگر این مدیریت واحد وجود نداشته باشد، 
همه دستگاه ها می توانند در موقع بروز مشکل از پاسخگویی طفره 
دستگاه ها  پتانسیل  از  درصد   30 واقعی  به صورت  اگر  اما  بروند. 
و  داشته  ادامه  روستاها  مشکالت  نباشد،  روستا  امور  به  معطوف 

جمعیت روستایی تا 10 سال آینده، بازهم کاهش خواهد داشت.
ایروانی: در ادامه بحث، باید عرض کنم که حدود 12 سازمان 
اصلی در بحث فرهنگ روستا دخیل هستند که هم به برنامه ریزی 
به  موضوع  این  و  مشغول اند  اجرا  امر  به  هم  و  سیاست گذاری  و 
موازی کاری می انجامد. در حالی که مدیریت واحد می تواند همان 
دهیار باشد که این موضوع هم به کاهش هزینه ها منجر می شود 
و هم مانع از موازی کاری یا حتی اجرای برنامه های متضاد خواهد 
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شد. عالوه بر این ما نیاز به یک سند فرهنگی ویژه روستاها داریم 
برنامه های  آن،  براساس  و  بشود  راهبردی  برنامه  به  تبدیل  که 
عملیاتی متعددی را سازمان ها تهیه بکنند و برای اجرا به دهیاری 
بدهند و ارگان هایی مثل مساجد، بسیج روستا و امامزاده ها نیز به 

بحث نظارت در سطح روستا ورود پیدا کنند.
زیارتی: البته من فکر می کنم نباید روستا را از شهر جدا کرد. 
باشیم که روستا  داشته  توسعه فرهنگی ملی  باید یک سند  بلکه 
را  کردن  جدا  این  باشد.  داشته  آن  در  درصدی  حداقل سهم 30 
یک بار در اوایل انقالب تجربه کردیم، راه روستایی را از وزارت 
از وزارت فرهنگ  را  نیرو، مسائل فرهنگی  از وزارت  را  برق  راه، 
جدا کردیم. همه را دادیم به جهاد سازندگی، بعد دیدیم که 20 تا 
سازندگی  جهاد  یک  و  هستند  شهرها  مسائل  مسئول  وزارتخانه 
به تنهایی مسائل کل روستاها را دنبال می کند. درواقع مسئولین 
دستگاه ها باید یاد بگیرند که 30 درصد از جمعیت کشور روستاها 
سهم  و  بنویسند  را  اسالمی  ایران  ملی  فرهنگ  توسعه  هستند. 
کنند.  لحاظ  هم  شهر  با  را  آن  ناپذیر  جدایی  ارتباط  و  روستاها 
بنابراین ما به یک سند ملی واحد، با رویکرد یکسان احتیاج داریم 
که تفکیک شهر و روستا را در درون خودش انجام داده باشد. این 
سند درحال حاضر با عنوان سند توسعه فرهنگی اجتماعی کشور 
در دست تدوین است و نزدیک به 30 دستگاه در تهیه آن مشارکت 

و همکاری دارند.
از  تلفیقی  به  ما  که  شود  توجه  باید  هم  توسعه  خصوص  در 
برنامه ریزی از باال به پایین و از پایین به باال نیاز داریم. سیاست ها و 
راهبردها و خطوط کلی از باال باید راهبری بشود و اجرا و مشارکت 
سازی و نهادینه سازی و عملیاتی کردنش پایین. انعکاس مسائل 
پایین به باال و رویکردها و سیاست ها  از  و مشکالت، دغدغه ها، 

از باال به پایین.
متولی  دستگاه های  که  گفت  می توان  پس   
فرهنگ به دالیلی که گفته شد اثربخشی الزم را ندارند 
این  از  یکی  رسانه  است.  نیاز  دیگری  ابزارهای  به  و 
از فرهنگ عموم مردم  اتکا و بهره گیری  ابزارهاست. 
بنابراین  نیز موضوع دیگری است که در نظر می آید. 
چه  رسانه ها  که  دهید  توضیح  خصوص  این  در  لطفاً 
چقدر  و  دارند  اجتماعی  فرهنگی  توسعه  در  نقشی 
از  و  بوده  مردم  هنر  و  فرهنگ  بر  مبتنی  می توانند 
استفاده  ملی  ویژگی های  بر  عالوه  قومی  ویژگی های 
در  را  مردم  هنر  و  فرهنگ  و  نقش رسانه  عماًل  کنند؟ 

توسعه فرهنگی اجتماعی چطور می بینید؟

زندگی  روش  و  راه  دربرگیرنده  فرهنگ  که  آنجا  از  ایروانی: 
مردم هست، ما با خرده فرهنگ های مختلفی در مناطق روستایی 
و در سطح استان ها مواجه هستیم. اما میزان کاربری مصادیق این 
خرده فرهنگ ها مثاًل لباس های محلی یا صنایع دستی در جامعه 
رو به کاهش است که این عدم استفاده از محصوالت فرهنگی در 
روستاها ضمن این که در بحث توسعه روستا و وضعیت معیشتی 

فرهنگی  تغییر  یک  می گذارد،  تأثیر  روستایی  افراد  درآمدزایی  و 
ارزش ها  این  برای حفظ  ما  را موجب می شود که الزم است که 
به طبع  تدابیر  این  از  بیندیشیم. یکی  و خرده فرهنگ ها تدبیری 
می تواند رسانه ها باشد که از طریق روش های مختلف نوشتاری و 
بازی های  برگزاری  محلی،  بومی  جشنواره های  برگزاری  هنری، 
این  حفظ  به  رسمی  و  نظام مند  صورت  به   ... و  محلی  بومی 
ارزش ها کمک می کنند. در سایر کشورها نیز - حتی در کشورهای 
یا  و  اژدها  رقص  مختلف  جشنواره های   - ژاپن  مثل  پیشرفته ای 
سایر برنامه هایی مثل غذاهای محلی را برگزار می کنند که بتوانند 
از ظرفیت هنر و رسانه برای حفظ ارزش هایشان کمک بگیرند تا 
بتوانند از طریق این حفظ ارزش ها، توسعه متناسب با فرهنگ هر 

منطقه را دنبال کنند.
علوی مهر: یکی از درخواست های قدیمی مردم در روستا وجود 
رسانه ای به نام رسانه روستاست. ما در درجه اول یک رسانه ملی 
بپردازد. در  امور روستاها  به  نیاز داریم که فقط  فقط برای روستا 
کنار آن باید 30 درصد برنامه های حوزه های استانی به موضوع » 
مشکالت  بیان  و  روستاییان  آموزش  و  روستا  کشیدن  تصویر  به 
در  آموزش  بحث  کند.  پیدا  اختصاص  روستاییان«  دغدغه های  و 
روستا یک نیاز جدی است. مثاًل همین انتشار ماهنامه دهیاری ها، 
این  که  هرچند  بود  تقدیری  قابل  و  بزرگ  خود حرکت  به سهم 
اواخر چندین شماره آن پخش نشده و ما در روستا به نسخه چاپی 
آن دسترسی نداریم اما من به شخصه از این مجله چه به صورت 
مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم درس می گرفتم. حتی برای 
روستاییان هم مفید بود. روستاییانی که می آمدند در دفتر دهیاری 
بر  حتی  ماهنامه  مطالب  می کردند،  تورق  و  می دیدند  را  مجله  و 

مشارکت مردم هم مؤثر بود.
و  مستقیم  می تواند  مکتوبی  و  نوشتاری  رسانه های  در  آموزش 
غیر مستقیم باشد. در مرحله اول برای دهیاران محلی و مدیران 
سازمان های  حتی  یا  و  شورا  اعضای  و  دهیار  از  اعم  روستایی 
به  می توانند  و  هستند  دخیل  روستا  مدیریت  امر  در  که  مربوطه 
به صورت  می تواند  آموزش  دوم  مرحله  در  کنند.  دهیاران کمک 
دهیار خوب، یک  موفقیت یک  بیاییم  ما  یعنی  باشد  غیرمستقیم 
بکشیم  تصویر  به  را  مردم نهاد خوب  شورای خوب، یک سازمان 

اداری  نظام  در  مدیریتی  شرایط 
دهیاری ها به گونه ای پیش می رود 
مدیریت  سمت  به  را  آن ها  که 
فرهنگی و اجتماعی سوق نمی دهد 
و مشغله ها و دغدغه های زیاد آنان 
صرف  از  مانع  عمرانی  زمینه  در 
وقت و توجه در زمینه فرهنگی و 

اجتماعی می شود
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و به صورت غیرمستقیم آموزش بدهیم به مدیران و حتی مردم 

روستا.
و  توسعه  هماهنگی  شورای  عنوان  به  را  شورایی  می توان  البته 
الزامًا تصمیماتش الزم االجرا  پیشرفت در روستا تشکیل داد که 
نباشد بلکه بیشتر جنبه مشورتی داشته باشد. دهیار، رئیس شورا، 
شورای  نماینده  محله،  روحانی  بسیج،  نماینده  معلمان،  نماینده 
و  وجود  صورت  در  فرهنگی  میراث  سازمان  نماینده  بهداشت، 
این  اعضای  در روستا؛  تأثیرگذار  اجتماعی  شخصیت های مذهبی 
و  حرکتی  خوب  بازوی  یک  عنوان  به  و  باشند  مشورتی  شورای 
بیایند.  حساب  به  اسالمی  شورای  برای  فکری  تأثیرگذار  حداقل 
چون در واقع همه تصمیمات در شورا گرفته می شود و دهیار عماًل 
شکل  موضوع  این  اگر  شوراست.  قانونی  مصوبات  مجری  فقط 
بگیرد تأثیر بسیار خوبی بر تصمیمات و آینده روستا خواهد داشت 

و از بسیاری از اشتباهات و ناهماهنگی ها جلوگیری خواهد شد.
شورای   1000 تقریبًا  جمهوری  ریاست  نهاد  البته  زیارتی: 
فرهنگی روستایی به صورت پایلوت و با ترکیبی مشابه آنچه گفته 
شد راه اندازی کرده است. ضمن اینکه یاریگران دهیار که همان 
گروه های مردم نهاد و اتاق های فکر مردمی هستند و سال ها قبل 
شیوه نامه تشکیل آن ها ابالغ شده است نیز چنین هدفی را دنبال 

می کند.
تجربه های  نیز  ما  که  روستا  توسعه  شورای  اصواًل  ایروانی:   

مشابه آن را داریم تجربه بسیار موفقی است.
نقش  سؤال  همین  میزگرد  این  سؤال  روزترین  به  زیارتی: 
و  است  معروف  ارتباطات  عصر  به  حاضر  عصر  رسانه هاست. 
واقع  در  می افتد.  اتفاق  آن  در  اطالعات  آزاد  چرخش  و  گردش 
اطالعات مرکب تیزرویی است که به همه جا حتی دورترین نقاط 
با  مواجهه  برای  اگر  ندارد.  وجود  آن  برای  مانعی  و  می کند  نفوذ 
این حجم اطالعات برنامه ای نداشته باشیم می تواند تبعات منفی 
برای فرهنگ و مسائل فرهنگی کشور به دنبال داشته باشد. پس 
اطالعات و رسانه هم یک فرصت است و هم یک تهدید. فرصت 
از این رو که ظرفیت های جدیدی را برای دنیای امروز باز کرده و 
تهدید درصورتیکه نتوانیم آن را مدیریت کنیم. مثاًل در بازدیدی که 
از استان سیستان و بلوچستان داشتیم به روستایی مرزی رسیدیم 
در دل کویر. وقتی پای صحبت اعضای شورا و دهیار نشستیم که 
مشکلشان  مهم ترین  چیست؟  شما  روستای  مشکالت  و  مسائل 
مطالبه مردم و جوانان روستا بخصوص دانشجویان برای دسترسی 
به اینترنت بود. این موضوع هم مایه خوشحالی و هم باعث نگرانی 

است.
رسیده ایم  توسعه  از  سطحی  به  ما  که  جهت  این  از  خوشحالی 
که در دورترین روستاهای کشور نیز مطالبه اینترنت وجود دارد و 
نگرانی از این بابت که همه دنبال موضوعی هستند که باید برایش 
برنامه ای خاص داشته باشیم. تکنولوژی را به گاهی به قطار تشبیه 
می کنند. قطاری که بر روی ریل با سرعت در حال پیشروی است. 
راه مقابله با این تکنولوژی و رسانه هایی که در دنیای امروز رایج 
نگه  را  قطار  بخواهی  و  بایستی  قطار  نیست که جلوی  این  شده 

داری چون قطار عبور می کند و رد می شود. راهش این است که 
خودت را به قطار برسانی و سوار بشوی و قطار را در مسیری که 
می خواهی هدایت بکنی. بهترین راهکاری که می تواند در مقابله 
با این فرهنگ جدید در حال رواج در عصر ارتباطات و جلوگیری 
از تبعاتش استفاده شود توجه به فرهنگ و الگوی محلی خودمان 
کردند  اشاره  ایروانی  آقای  که  همان طور  آن هاست.  تقویت  و 
ریشه دار  و هویت  کنیم  تقویت  باید  را  بومی محلی  فرهنگ های 
بومی خود را به رخ بکشیم. به عبارت دیگر جهانی شدن، الزمه 
باید به سمت جهانی شدن برویم ولی مهم  دنیای امروز است و 
خود بودن و جهانی شدن هست. یعنی خودمان و فرهنگ و هویت 
و ریشه خودمان را حفظ کنیم و جهانی هم بشویم. ما اگر بخواهیم 
واقعًا با جهانی شدن مقابله بکنیم و برخورد چکشی داشته باشیم، 
به انزوا کشیده خواهیم شد. نه انزوا خوب هست و نه وادادگی. پس 

بهترین راه این هست که خود باشیم و جهانی شویم.
اما امروز آیا واقعًا با سرعتی که رسانه های ارتباطی و اطالع رسانی 
و اینترنت و ظرفیت های دنیای مجازی در روستاها رشد کرده اند 
محصوالت روستایی نیز رشد داده شده اند؟ چه تعداد از روستاهای 
چندان  و  است  رسانه  قدیمی  شکل  که  روزنامه ای  همین  به  ما 
محصوالت  به  چقدر  روستاها  دارند؟  دسترسی  نیست  جدید  هم 
فرهنگی دسترسی دارند؟ ما چه بسته فرهنگی برای روستاها ارائه 
داده ایم؟ چقدر از ظرفیت زنان به عنوان پرورش دهنده نسل آینده 
در روستاها استفاده کرده ایم که این ها را آموزش بدهیم و از این 
ظرفیت برای مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده کنیم؟ هیچ توجه 
چندانی نکردیم که بتوانیم از آن استفاده بکنیم. مطبوعاتمان چقدر 
به  و  روستاها  برای  را  چه سهمی  ما  ملی  رسانه  می کنند؟  توجه 
صورت خاص به مسائل فرهنگی اجتماعی روستاها اختصاص داده 
است؟ امروز باید بررسی شود که مثاًل چه قدر شیوه لباس پوشیدن 
جوانان ما در مناطق روستایی مان شبیه به نسل قدیم است یا چه 
قدر شبیه پدربزرگ هایشان صحبت می کنند این نشان می دهد که 
ما از خود بودن داریم فاصله می گیریم یعنی خود بودن یک نقطه 
منفی شده برای ما. در مناطق ترک زبان یا لرنشین با بچه ها در 
خانه فارسی صحبت می کنند. این نشان می دهد که کم کم همان 
وادادگی در مقابل این مرکب تیزرو تهاجم فرهنگی درحال اتفاق 
مدرن  باید  هم  برنامه ها  می شود  مدرن  دنیا  وقتی  است.  افتادن 
اگر  یا  نداریم  روستاها  در  یا  فرهنگی  برنامه های  االن  ما  باشد. 
هم داریم به صورت کلیشه ای هست. برنامه های ما مدرن نیست. 
برنامه های فرهنگی هم باید به روز شود. برنامه های فرهنگی هم 

اجتماعی  نهاد  یک  را  دهیاری  
این  در  می تواند  که  می دانیم 
داشته  فعال  مشارکت  زمینه ها 

باشند
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باید هماهنگ با دنیای امروز تهیه و طراحی شود.
پایدار  توسعه  در  اجتماعی  سرمایه  نقش   
شورای  و  دهیاری  نهاد  با  را  آن  ارتباط  و  روستایی 

اسالمی روستا چگونه ارزیابی می کنید؟

ایروانی: سرمایه اجتماعی به روابط بین انسان ها فکر می کند و 
شامل مشارکت شبکه های ارتباطی بین افراد و اعتمادی است که 
بین افراد شکل می گیرد. با در نظر گرفتن این زمینه مصداق عینی 
شکل گیری یک شبکه ارتباطی می تواند شوراها باشد که افراد با 
تفکرات و ظرفیت های بالقوه مختلف دور هم قرار می گیرند و برای 
همچنین  می گیرد.  هم افزایی صورت  جدید  یافته های  به  رسیدن 
ارتقاء اعتماد در بین اعضای گروه به جامعه نیز منتقل می شود و هر 
کدام از افراد مجموعه شبکه های ارتباطی دیگری را هم با خودشان 
در بر دارند و نهایتًا این گروه سازی و این دور هم نشستن ها باعث 
از سالیق مختلف  گرفتن  و کمک  افراد محل  افزایش مشارکت 
می شود. پس یکی از بهترین مکانیزم های اجتماعی که بر توسعه 
اجتماعی مترتب هست می تواند همین بحث سرمایه اجتماعی و 
آن  مصداق  مهم ترین  هم  اسالمی  شوراهای  که  باشد  آن  ارتقاء 

هستند.
علوی مهر: در توسعه اجتماعی یکی از مهم ترین منابعی که ذکر 
شده و دوستان نیز مطرح کردند، منبع انسانی است. خود شورا در 
هستندکه  اجتماعی  سرمایه های  دهیاری،  نهاد  بعد  و  اول  مرحله 
درست  باید  سرمایه ها  این  از  نمی آیند.  دست  به  سادگی  این  به 
قبیله  و  قومیت گرایی  دنبال  برویم  این که  جای  به  شود.  استفاده 
گرایی و بعضی از مسائل دیگر که متأسفانه به جای پیشرفت منجر 
مردم  شود.  استفاده  نخبه ها  ظرفیت  از  باید  می شود  پس رفت  به 
انتخاب  بدانند شورایی که  توجیه شوند که  و  ببینند  آموزش  باید 
انتخاب  باید شورای خوبی  و  است  مردم  به همه  متعلق  می شود 
کنند. چون شورا به عنوان یک نهاد قانون گذار متولی روستاست و 
می تواند با مصوبات خوب و با انتخاب دهیار خوب به عنوان مجری 
مصوبات، موجبات توسعه همه جانبه روستا را فراهم آورد. نخبگان 
و  جلب  را  مردم  اعتماد  یکدیگر  مشارکت  با  می توانند  روستایی 

موجب مشارکت مردمی حداکثری شوند.
اعتماد،  دارد:  اصلی  مؤلفه  چند  اجتماعی  سرمایه  زیارتی: 
مشارکت و همدلی. البته ارتباطات اجتماعی هم در کنار مشارکت 
تعریف می شود. پس اعتماد، مشارکت و همدلی سه مؤلفه اصلی 
سرمایه اجتماعی هستند. که اگر برمبنای این تعریف نگاهی دوباره 
که  می بینیم  دهیاری ها،  و  نحوه شکل گیری شوراها  به  بیاندازیم 
شوراها  یعنی  است.  اجتماعی  سرمایه  تقویت  راستای  در  دقیقًا 
و  هستند  مردمی  مشارکت  بر  مبتنی  و  مردم  خود  از  برخواسته 
و  شده  انتخاب  داشته اند،  آن ها  به  مردم  که  اعتمادی  مبنای  بر 
سکان مدیریت روستا را در دست گرفته اند. دهیار هم با رأی شورا، 
پیشرو  و  انتخاب می شود  با رأی مردم  به طور غیرمستقیم  یعنی 
برنامه های شورا می شود. پس شورا و دهیاری باید واقعًا در راستای 
تقویت سرمایه اجتماعی در روستاها گام بردارند. البته در اکثر نقاط 

هم همین طور هست. اما اگر شورا و دهیاری که خود مردم انتخاب  
می کنند سرمایه اجتماعی را تقویت نکرده و حتی در بعضی مواقع 
تضعیف می کنند نشان می دهد که یک جای کار متأسفانه ایراد دارد. 
این موضوع که بعد از تشکیل شورا، سرمایه اجتماعی و مشارکت 
مردمی کم تر می شود چند دلیل می تواند داشته باشد: یکی این که 
عمومی  و  شهروندی  آموزش  و  نشده اند  آگاه  خوب  مردم  شاید 
اتفاق نیفتاده است. چون مردم تا قبل از شکل گیری دهیاری به 
صورت مشارکتی و همدلی خیلی از امور روستا را پیش می بردند. 
و  می بینند  دولت  نماینده  را  آن  دهیاری،  استقرار  محض  به  اما 
کاماًل  دهیار  و  انتخاب شورا  مراتب  فراموش می کنند که سلسله 
مردمی است. دهیاری یک نهاد مردمی و غیر دولتی است. اما در 
مواردی مردم روستا چون دهیاری را دولتی می بینند خودشان را 
خیلی موظف به همکاری با دهیاری نمی بینند و دهیاری را موظف 
به رفع حوائج خودشان می بینند. این نگاه به مشارکت و همدلی 
روستاییان لطمه می زند. پس ما شاید در مشارکت و اطالع رسانی 
به مردم باید قوی تر عمل کنیم تا این اصل و اساس نهاد دهیاری 
را به مردم معرفی کنیم و حقوق و وظایف شهروندی شان را مقابل 
دهیاری تعریف کنیم. البته دلیل دیگر کم شدن مشارکت مردمی 
به عملکرد شورا و دهیار برمی گردد. اگر مدیر روستایی که مورد 
اعتماد مردم است نتواند این اعتماد را خوب پاسداری کند نه تنها 
به اعتبار شورا بلکه به سرمایه اجتماعی روستا لطمه وارد می شود. 
و  ندانست  قانون  اجرای  به  موظف  را  خودش  مردم  منتخب  اگر 
از قانون و از شورا و نهاد دهیاری  عامل به قانون نبود، مردم را 
دل زده می کند، اگر دهیار و شورا که منتخب مردم هستند خودشان 
را پاسخگو در مقابل مردم ندانستند و از باال به مردم نگاه کردند 
اگر  ولی  بخورد  لطمه  اجتماعی  سرمایه  که  می شود  باعث  این 
برعکس آن باشد سرمایه اجتماعی تقویت می شود یعنی مشارکت 
روز به روز بهتر می شود و ما نمودش را در روستاها می بینیم. شورا 
و دهیاری باید پاسخگو باشند و تمام عملکردشان در مقابل مردم 
به طور  مردم  به  دارند که  قانونی  آن ها وظیفه  باشد.  باید شفاف 
شفاف گزارش عملکرد بدهند. باید در جمع مردم حضور پیدا کنند 
و گزارش بدهند. این ها کمک می کند به تقویت سرمایه اجتماعی. 
حتی باید مردم را در تمام برنامه های خودشان دخیل بدانند. مردم 
در تمام مراحل کار و توسعه روستا باید مشارکت داشته باشند. تمام 
افراد جامعه، زنان، جوانان،  کودکان، معلولین، فقرا تمام این ها باید 
نقششان در فرآیند توسعه تعریف شود یعنی شورا و دهیاری باید 

دو  متولی  دستگاه های  بحث  در 
یکی  دارد  وجود  اصلی  دغدغه 
مسائل  متولی  دستگاه های  تعدد 
فرهنگی اجتماعی و  یکی  شهرگرایی 

این دستگاه ها   
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خودشان را موظف بدانند که از تک تک این ها ظرفیت ها استفاده 

کنند.
نتیجه  این  به  بحث،  جمع بندی  عنوان  به   
می رسیم که در واقع شورا و دهیاری باید برای استفاده 
در  اما  باشند  داشته  تالش  اجتماعی  سرمایه های  از 
نهایت عالوه بر مدیریت روستا، این خود مردم هستند 
این مشارکت که همان توسعه فرهنگی  تبعات  از  که 
عنوان  به  می شوند.  بهره مند  روستاست،  اجتماعی  و 
و  فرهنگی  توسعه  نقش  درخصوص  پایانی  سؤال 
اجتماعی روستاها در بهبود وضعیت معیشت و افزایش 

امید به زندگی روستانشینان توضیح بفرمایید.

نابرابری در  ایروانی: همان طور که می دانید فقر، محدودیت و 
از  خیلی  شاید  و  است  شهری  جوامع  از  بیش تر  روستایی  جامعه 
به  شهرها  حاشیه  در  بخصوص  شهری  جوامع  در  که  مشکالتی 
روستاهای  افراد  دلیل عدم حل شدن مشکالت  به  می آید  وجود 
همجوار است که آن ها را برای مهاجرت به شهر و خصوصًا حاشیه 
معیشتی  بهبود وضعیت  برای  که  راهکاری  ترغیب می کند.  شهر 
در برنامه های توسعه در نظر گرفته شده بحث توانمندسازی افراد 
روستایی است. توانمندسازی گامی است در جهت توسعه روستایی 
و به ارتقاء وضعیت معیشتی افراد و شرایط زندگی اجتماعی شان 
به مناطق شهری  کمک می کند. فقر در مناطق روستایی نسبت 
چه بسا به علت عدم دسترسی به همه خدمات، آموزش، اینترنت 
و نهادهای رسمی و شبه رسمی در روستاها بیشتر است در نتیجه 
افراد روستایی ممکن است که نیازمند آموزش های بیش تری باشند. 
آموزش ها کمک می کنند که افراد بتوانند روش های زندگی شان را 
تغییر دهند. مثاًل در بحث کشاورزی استفاده از روش های جدید به 
بهبود وضعیت معیشتی کمک می کند. درصورتیکه االن وضعیت 
معیشتی سال به سال بدتر می شود یا اشتغال در روستا وجود ندارد 
و این ها باعث می شود که جمعیت جوان از روستا مهاجرت کنند 
و بیشتر سالمندان در روستا باقی بمانند. لذا برای کمک به بحث 
فقرزدایی ما نیاز به کارآفرینی داریم، این کارآفرینی ها به توسعه 
اجتماعی کمک می کند پس ما باید به سمت اشتغال های گروهی 
افراد حرکت کنیم. مثاًل  با تغییر نگرش  و جدید در روستا همراه 
برای  دارویی  گیاهان  و  قارچ  پرورش  ترویج  می تواند  راه  یک 
تغییر  آن  با  همراه  و  پیش  آنکه  به  مشروط  باشد  روستایی  زنان 
نگرش افراد روستایی و باال بردن این نگرش و به دست آوردن 
توانمندی  صورت  این  در  باشد.  افتاده  اتفاق  جدید،  مهارت های 
وضعیت  توسعه،  برنامه های  درون  در  می تواند  و  می شود  محقق 
بهبود شرایط  اگر  قطعًا  ببخشد که  بهبود  را  روستا  افراد  معیشتی 
معیشتی با بهبود وضعیت سالمت همگام شود، امید به زندگی را 

افزایش می دهد.
علوی مهر: اقبال الهوری می گوید دیدن دگرآموز شنیدن دگر 
آموز. وقتی توسعه فرهنگی محقق شود، توسعه اجتماعی هم به 
دنبالش خواهد بود. وقتی فرهنگ یک جامعه رشد کند، جوان به 

یعنی  کارجویی.  نه  باشد  کارآفرینی  دنبال  که  می رسد  باور  این 
خودش می آید کارآفرینی ایجاد می کند و بعد با مقوله کار گروهی 
که آقای ایروانی فرمودند می توانند حداقل کارگاه هایی در روستای 
اقلیمی،  شرایط  با  و  مرتبط  که  مختلفی  رشته های  در  خودشان 
و  دهند  تشکیل  است،  منطبق  روستا  آن  اجتماعی  و  جغرافیایی 
بتوانند وضعیت معیشتی را توسعه دهند و در ادامه امید به زندگی 

را هم ارتقا دهند.
زیارتی: توسعه فرهنگی اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی و 
افزایش امید به زندگی الزم و ملزوم یکدیگر هستند. این ها جدا 
امید  افزایش  یا  از هم نیستند. خود بهبود وضعیت معیشت مردم 
به زندگی، یکی از مؤلفه های توسعه فرهنگی اجتماعی است که 
دارد،  وجود  دو طرفه  رابطه  توسعه هم هست. یک  این  از  متأثر 
یعنی اگر در وضعیت معیشتی بهبود حاصل شد و امید به زندگی 
افزایش پیدا کرد می توانیم بگوییم به توسعه اجتماعی رسیده ایم. یا 
اگر می خواهیم به توسعه اجتماعی برسیم باید دنبال بهبود معیشت 
و ارتقا امید به زندگی باشیم. در بحث توسعه فرهنگی هم، الزمه 
را  فرهنگی  شاخصه های  ارتقاء  که  هست  این  فرهنگی  توسعه 

داشته باشیم. این مسائل چیزی نیست که بشود از هم جدا کرد.
 من فکر می کنم که کلمه نقش یک مقدار ایجاد اشکال کرده 
است. فرهنگ هم وسیله توسعه هست و هم هدف توسعه. یعنی 
به توسعه برسیم. در  استفاده می کنیم که  از ظرفیت فرهنگی  ما 
کالن اجتماع هم هدفمان این هست که بتوانیم به توسعه فرهنگی 
برسیم. شاخص های این توسعه و مؤلفه های آن در قانون اساسی 
به صراحت قید شده است: تأمین نیازهای اساسی مردم. مسکن، 
امکانات  و  پرورش  آموزش و  بهداشت، درمان،  خوراک، پوشاک، 
داشتن  است.  اساسی  قانون  اصول  از  خانواده  تشکیل  برای  الزم 
مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی و خانواده ایرانی است. 
برخورداری از تأمین اجتماعی مناسب، پی ریزی ایجاد رفاه و رفع 
قانون  این ها در  قانون اساسی است.  این ها همه جزو اصول  فقر 
این  به  که  بوده  این  اسالمی  نظام  رویکرد  و  شده  دیده  اساسی 
هستند  همدیگر  ملزوم  و  الزم  این ها  یعنی  کنیم.  حرکت  سمت 
و همه این ها تأثیر می گذارد در بهبود وضعیت معیشت و افزایش 
امید به زندگی، خود افزایش امید به زندگی و بهبود معیشت تأثیر 
می گذارد بر روی شاخصه های فرهنگی اجتماعی و آن ها را ارتقاء 

می دهد.
 خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

در  است  گامی  توانمندسازی 
جهت توسعه روستایی و به ارتقاء 
شرایط  و  افراد  معیشتی  وضعیت 
زندگی اجتماعی شان کمک می کند  
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مقدمه و طرح مسئله
و  درون زا  نظام های  تخریب وسیع  دلیل  به  اجتماعی1 امروزه  تأمین 
سنتی تأمینی، بنیادی ترین عامل بقای هر جامعه ای است که با ارائه 
خدمات بیمه ای، حمایتی و امدادی در سیر تکامل تغییرهای اجتماعی 
یکی از مهم ترین عامل ها و پیش نیازهای اساسی برقراری پیشرفت، 
177(؛   :1373 دیگران،  و  )پژوهان  می باشد  جامعه ای  هر  در  توسعه 
با  جامعه  آن  برخورد  موجب  به  روستایی  جامعه  در  اجتماعی  تأمین 
مشاغل پرخطر و قرار گرفتن در سطح رفاه پایین تری از جوامع شهری 
اجتماعی  تأمین  بهتر  عبارت  به  می شود.  احساس  بیشتری  شدت  با 
جامعه  اساسی  نیازهای  از  یکی  به مثابه  که  این  از  فراتر  روستایی 
تحقق  شرط های  پیش  از  یکی  به عنوان  می شود؛  مطرح  روستایی 
توسعه روستایی2 می باشد زیرا توسعه روستایی صرفًا توسعه کشاورزی 
نیست؛ بلکه محوری ترین هدف آن رسیدگی به وضع مردم روستایی 
از  یکی  بنابراین   .)231  :1384 )طالب،  آن هاست  شرایط  بهبود  و 
ابرازهایی که می تواند این هدف توسعه روستایی را محقق سازد، نظام 

تأمین اجتماعی در جامعه روستایی است. اما نظام تأمین اجتماعی پس 
از گذشت بیش از دو قرن حضور در بین ملل جهان، در جهان توسعه 
نیافته به ویژه جوامع روستایی آن برخالف ممالک توسعه یافته، همواره 
با تنگناها و موانع جدی ای روبرو بوده که کشور ما نیز به دلیل شرایط 
خاص اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی خود 
نتوانسته با گذشت بیش از نیم قرن سابقه تأمین اجتماعی نظام فراگیر 
در  جدی  بحران های  با  نتیجه  در  سازد  برقرار  جامعه  آن  در  تأمینی 

عرصه برنامه ریزهای توسعه روستایی مواجه است.
یکی  اجتماعی  تأمین  که  مهم  این  داشتن  نظر  در  با  مقاله  این   
توسعه  تحقق  شرط  پیش  و  ایران  روستایی  جامعه  ضرورت های  از 
ایستارهای موجود  الگوها، ارزش ها و  با مهم دانستن  روستایی است 
استقرار  ایجاد  زمینه های  می تواند  که  منابعی  از  یکی  جامعه،  آن  در 
تأمین اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند؛ منابع سنتی 
و به طور خاص دین می داند. دین اسالم در جامعه روستایی به عنوان 
نهاد سنتی تأمین اجتماعی دارای راهکارها و راهبردهای مشخص و 

فعالیت های نذری به مثابه 
راهبرد حمایتی تأمین 

اجتماعی اسالم در جامعه 
روستایی

 مهرداد توکلی راد
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
m_tavakolirad@pnu.ac.ir اهــــل قلم

چکیده:
جامعه روستایی ایران در استقرار فراگیر تأمین اجتماعی روستایی پیوسته با چالش های فراوانی روبرو بوده است. یکی از منابعی که 
می تواند زمینه های ایجاد استقرار تأمین اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند؛ منابع سنتی و به طور خاص دین است. به 
عبارت بهتر دین و ارزش ها و پتانسیل های مالزم با آن دارای ظرفیت هایی است که می تواند در توسعه و تعالی جامعه روستایی از آن 
بهره جست. مقاله حاضر با تأکید بر نذر و فعالیت های همراه آن به دنبال معرفی آن به عنوان یکی از منابع حمایتی تأمین اجتماعی در جامعه 

ایرانی به طور خاص جامعه روستایی است.
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، اسالم، نذر، تعادل، توسعه روستایی.
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مؤثری در این رابطه است که علی رغم نابودی وسیع نهادهای سنتی 
تأمینی همچنان کارکردهای خود را حفظ نموده و بدین شکل می تواند 
با کم کردن دامنه خطرات افراد جامعه روستایی، زمینه های توسعه در 

آن جامعه را فراهم آورد.
از کنش های مذهبی است که در همه مذاهب توحیدی  نذر یکی   
به اشکال مختلف یافت می شود ولی در تعالیم اسالم با وضوح بیشتر 
می باشد  آور  التزام  و  داوطلبانه  کنشی  به عنوان  و  می گردد  احساس 
)محدثی، 1374: 237( که دارای کارکردهای متعددی در ابعاد فردی، 

روانی، اقتصادی، دینی و اجتماعی می باشد.
این  در  امروزه  و  است  مشهود  بسیار  ایران  روستایی  جامعه  در  نذر 
مناسک  فرایض،  انجام  و  ایتام  به  توجه  همچون  اموری  از  جامعه 
پرداخت  فقرزدایی،  اموری همچون  به  و مساجد  تکایا  احداث  دینی، 
جوانان  ازدواج  تسهیل  بی خانمان،  افراد  برای  مسکن  احداث  دیه، 
با شرایط جدید جامعه و  نیازهای منطبق  )بهار،1383: 119( و سایر 
افراد آن در حال حرکت می باشد و از این طریق توانسته زمینه های 
توسعه روستایی در ابعاد گوناگون و همچنین تأمین اجتماعی روستایی 
و  توسعه  گفتمان  در  توجه  و  تعمیم  قابلیت  بنابراین  آورد  فراهم  را 
ارزشمند  این سرمایه  به  توجه  و عدم  دارد  را  ایران  روستایی  توسعه 
نه تنها موجب فرسایش این سرمایه بلکه باعث هدر رفتن منابع محدود 
توسعه در جامعه روستایی در برابر نیازها و خواسته های نامحدود آن 

می گردد.
روستایی  در جامعه  نذر  گوناگون  پیامدهای  و  اثرات  برای شناخت   
باید به کنکاش در متون دینی )قرآن و روایات و منابع فقهی( و کشف 
دیدگاه های عمومی درباره مفهوم نذر و مشاهده اعمال نذری جامعه 
و موارد موردمطالعه دست یازید تا بتوان به این سؤاالت پاسخ داد که: 
آیا نذر به عنوان ظرفیت یا راهبرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی اسالم 
مطرح می شود؟ اگر این گونه است چه اثرات و کارکردهایی در ابعاد 

مختلف فردی، اجتماعی و ذهنی در جامعه روستایی دارد؟

مفهوم نذر
التزام  التزام غیر الزم است که بعد از  نذر در اصطالح فقهی نوعی 
واجب می شود و وفای آن درصورتی که شرایط آن کامل باشد؛ ضروری 

است )سجادی، 1379، ج 3: 2003 و 2004(.
درعین حال  و  اختیاری  است؛  عملی  یا  پیمانی  نذر  بهتر  عبارت  به 
و  می پذیرد  صورت  اجتماعی  یا  فردی  مناسک  با  همراه  که  الزامی 
مسلمان معتقد با مبادرت ورزیدن به آن، پیمانی مقدس بین خود و 
خدای خویش می بندد تا از آن طریق رعایت اصول و شرایطی خاص 
که در فقه اسالمی بدان توصیه شده به قدرت الیتناهی الهی متوسل 
یا  انجام عمل  نیازهای خود،  یا  نیاز  رفع  مقابل  و در  نزدیک شود  و 
رفتاری را که متعهد شده را بر خود الزم بداند. بنابراین می توان گفت 
که نذر در سه بعد زیر در اسالم )به طور خاص مذهب شیعه( به وقوع 

می پیوندد:
- برآوردن حاجات

- برانگیختن به اقدامات نیکو
- بازداشتن از افعال ناپسند

اقسام نذر
و  بررسی  چندین  به  نیاز  دقیق  به طور  نذر  تقسیم بندی  ارائه 
پژوهش های ژرف دارد اما به طورکلی نذر را برحسب نحوی وقوع در 

جامعه به دو قسم زیر تقسیم نمود:
1( نذرهای منسکی: اصواًل تمامی اعمال نذری را می توان به مثابه 
از  دسته  آن  شامل  منسکی  نذرهای  نمود.  قلمداد  مذهبی  منسک 
نذرهای می گردد که صرفًا دارای کارکردهای مذهبی و روانی است 

که در بعد اجتماعی و فرد تحقق می یابد.
نذرهای  به عنوان  آن  از  می توان  به نوعی  که  حمایتی:  نذرهای   )2
منسکی نیز یاد کرد؛ شامل آن دسته از نذرهایی می شود که مستقیمًا 
به عنوان یکی از منابع تأمین اجتماعی در اسالم مطرح می شود. در این 
نوع نذر عالوه بر انگیزه های مذهبی قرار دادن محرومین و نیازمندان 

در چتر حمایتی مدنظر قرار می گیرد.
 این ابعاد و اقسام نشان می دهد که نذر پتانسیل های بسیار غنی ای 
و  دارد  مسلمان  جامعه  بالندگی  و  تکامل  دینی،  حیات  تقویت  برای 
از طریق مجموع فعالیت های متنوع و اهرم های بسیار قوی و کارآ، 
سرمایه های عظیم معنوی و مادی را به جامعه و نظام تأمین اجتماعی 
منابع  از  یکی  به مثابه  می تواند  بعضًا  و  می کند  عرضه  آن  توسعه  و 
سودمند تأمینی ـ حمایتی در مواقع بحران و کمبود منابع نظام تأمین 
به  نظری  توجه  و عدم  ناشناختگی  اما  نمود  استفاده  آن  از  اجتماعی 
این بعد از نظام تأمین اجتماعی اسالم دشواری های تحقیقی فراوانی 
بهترین  به نحوی که  می دهد  قرار  پژوهشگری  هر  روی  پیش  را 
از  استفاده  روستایی  در جامعه  پدیده  این  کارکردهای  روش شناخت 

روش های کیفی است.

آثار و نتایج نذر در جامعه روستایی
 بنیادی ترین تأثیری که نذر می تواند در هر جامعه ای به ویژه در جامعه 
این  که  است  تعادل«  »برقراری  باشد  داشته  به طور خاص  روستایی 
ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی  برقراری تعادل می تواند 
این  به  افرادی که  فعالیت های نذری و  باشد.  و حتی سیاسی داشته 
و  »نذردهندگان«  دسته  دو  بر  به  می زنند  دامن  فعالیت ها  از  دسته 
یکپارچه در هر دوی  تعادلی  توأمان  و  اثر می گذارد  »نذرگیرندگان« 
آن ها برقرار می سازد. اما نکته حائز اهمیت در اینجاست که چه عواملی 
منجر به پیدایش برقراری تعادل در بین نذردهندگان و نذرگیرندگان 

از طریق فعالیت نذری می گردد؟
چهار عامل زیر، شرایط علی مشترکی را به وجود می آورند که زمینه 
آنان  فعالیت های نذری میسر می سازند که  از طریق  تعادل  برقراری 

عبارت اند از:
 1( گره گشایی

2( رسیدن به هدف
3( آرامش بخشی

4( تأمین نیازها
سه عامل ابتدایی بیش از همه در بین نذردهندگان و عامل آخرین 
از طریق  تعادل  برقراری  به عنوان علت وقوع  بر نذرگیرندگان  بیشتر 
نذر اثرگذار است. نذردهندگان به این جهت به اعمال نذری در طول 
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با  را  آن ها  مقابله  توانایی  تا  هستند  مشتاق  و  راغب  خویش  حیات 
خطرات و موانع سخت و سرسام آور افزایش دهد و گره هایی محکمی 
که ادامه زندگی آنان را دچار نابسامانی و اختالل می گرداند؛ باز نمایند. 
بنابراین وقتی به اصطالح خودشان زندگی شان از سیل غم ها وارده بر 
انتهای گلویشان می رسد؛ چاره ای جز نذر ورزیدن در خود نمی بینند 
چراکه می توانند گره های محکم زندگی آن ها را باز گشاید و آنان را 
به زندگی عاری از رنج و درد که درگذشته همراهشان بود؛ برساند. 
پس انجام درست این عمل، رسیدن به هدف های مشروع و پاکی را 
که افراد به دنبال آن می باشند؛ تسهیل می کند و موجب می شود آن ها 
پس از طی کردن دوران اندوه و مصیبت به آرامشی که نذر ورزیدن 
به ایشان اعطا می کند؛ نائل آیند و از این طریق تعادل را در زندگی 
خویش باز یابند. از سوی دیگر نذرگیرندگان نیز به علت تمایل داشتن 
نیازهای  از  نذرهای حمایتی می توانند بخشی  به  نذردهندگان مؤمن 
خود را تأمین کنند در نتیجه عامل تأمین کردن نیازها محتاجان توسط 
فعالیت های متنوع حمایتی نذردهندگان پدیده برقراری تعادل را برای 

نذرگیرندگان نیز سبب می گردند.
که  است  معنا  این  به  نذری  کنش های  طریق  از  تعادل  برقراری   
نیازمندی شدید و مشکالت سخت، محدودیت هایی در زندگی افراد 
ایجاد می کند به نحوی که روند حیات آنان را از برقراری توازن و تعادل 
مطلوب خارج می سازد پس آن افراد با نذر ورزیدن به دنبال رسیدن 
ایمن  و  آرام  زندگی  به  دوباره  تا  می باشند  خود  حیات  در  تعادل  به 
خود  نذرهای  دادن  با  نذردهندگان  بهتر  عبارت  به  دهند.  ادامه  خود 
به نذرگیرندگان محتاج دو نوع تعادل همزمان در خود و آنان ایجاد 
می کنند: از طرفی با یاری رساندن به مستمندان دردمند باعث حمایت 
کردن آن ها می شود و آنان را از سختی معیشت که تمامی حیاتشان را 
در برگرفته )تا حدودی یا به مدت طوالنی( نجات می دهند و زندگی 
این  انجام  با  دیگر  از سوی  و  توازن می رسانند  به  را  آن ها  نامتعادل 
عمل موجبات کم کردن یا از بین رفتن دامنه خطرات و موانعی که 
ادامه زندگی شان را مختل ساخته یا در آینده خواهد ساخت را فراهم 

می آورند و از این طریق خود به حمایت کردن خویش می شتابند تا 
دوباره موازنه در حیاتشان برقرار شود.

و  تعادل  جامعه  سطح  در  مطلوب  شکل  به  بتواند  نذر  آنکه  برای 
شرایطی  به  نیاز  چشمگیری  نحو  به  نماید  ایجاد  مستحکمی  توازن 
همچون: »دینداری«، »وضعیت مالی«، »نیازمندی«، »درک موقعیت 
و  گذشته«  »یادگیری های  روستایی«،  جامعه  »ساختار  محتاجان«، 

»تجربه کردن«.
عامل دینداری به دلیل ریشه های دینی کنش نذر تمامی راهبردهای 
این پدیده را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که اگر غلظت و پایبندی 
شرایط  نسبت  همان  به  باشد  بیشتر  نذرکنندگان  در  دینی  مبانی  به 
مناسبی فراهم می کند که راهبردها آن بدون برخورد با موانعی جدی، 
به  خود  ورزیدن  نذر  نتیجه  از  افراد  که  را  رسیدن  تعادل  به  پدیده 
دست خواهند آورد؛ تحقق بخشند. البته در صورت ضعف پایبندی به 
اصول دینی در نذرکنندگان تمامی راهبردهای آن با محدودیت هایی 
خواهند  روبرو  تعادل  به  نذرگیرندگان  و  نذردهندگان  رساندن  برای 
شد. وضعیت مالی نیز یکی دیگر از عوامل مداخله گر این پدیده است 
که از عناصر اصلی تأثیرگذار در نذرهای حمایتی به حساب می آید و 
می تواند در به کارگیری راهبردهای گوناگون آن پدیده شرایط مختلفی 
برای نذردهندگان ایجاد نماید بدین شکل که در صورت توانمندی یا 
ناتوانی مالی، نذر دهنده را در اتخاذ راهبرد خیرخواهی و پاسخگویی به 
راهبرد کمک خواهی از سوی نذرگیرندگان محتاج به ترتیب با شرایط 
بر  که  عاملی  دیگر  سازد.  رویاروی  محدودکننده،  یا  تسهیل کننده 
راهبردها آن پدیده مؤثر می باشند؛ نیازمندی است. این عامل در سطح 
کلی تمامی نذرکنندگان را وادار یا ترغیب به نذر ورزیدن می نماید اما 
در سطحی خردتر یعنی در نذرهای حمایتی با پیوستگی ای که با دو 
عامل باال دارد درصورتی که شدت آن در بین نذردهندگان بیشتر باشد 
آنان را با جدیت افزون تری برای استفاده از راهبردهای اعتقاد داشتن، 
خیرخواهی جهت  و  دادن  قرار  واسطه  نیت،  خلوص  نشدن،  مأیوس 
نیازمندی  نذری گسیل می دهد.  اعمال  از  توازن حاصل  به  دستیابی 



15شماره 45ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
بر نذرگیرندگان نیز در نذرهای حمایتی اثر می گذارد و ازآنجاکه آن ها 
نیازهای شدیدی به کمک های مالی و کاالهای روزمره زندگی دارند؛ 
تحت تأثیر میزان نیازمندی در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب، 
در  موازنه  به  رسیدن  برای  را  نذردهندگان  از  خواهی  کمک  راهبرد 
عامل  نیز  محتاجان  موقعیت  درک  می کنند.  اتخاذ  خویش  حیات 
مداخله گر دیگری است که در انتخاب راهبردهای این پدیده از سوی 
نذردهندگان نقش کلیدی ای دارد. به این ترتیب که اگر احساس و درک 
نذردهندگان نسبت به شرایطی که نذرگیرندگان محتاج دارند؛ عمیق 
متعهد شدن  مسئولیت پذیری،  خیرخواهی،  نظیر  اهدافی  اتخاذ  باشد؛ 
بافهم و  از سوی نذردهندگان  به تقاضاهای محتاجان  و پاسخ دادن 
اشتیاق مضاعف تری اعمال می گردد و در غیر این صورت بکار بستن 
برخورد خواهد  با چالش هایی  افراد  از سوی آن  راهبردی  اهداف  آن 
نمود. ساختار جامعه روستایی نیز عاملی می باشد که به شدت نذرهای 
حمایتی به ویژه راهبردهای پدیده مذکور را تحت تأثیر قرار می دهند 
به نحوی که اگر این ساختار به شکلی قوام یابد که در آن فقر چندان 
افسارگسیخته نباشد و توانمندان خیر ضمن زیست در این جامعه از 
قدرت خیرخواهی بر دیگران عاجز نگردند؛ اهداف راهبردی خیرخواهی، 
مسئولیت پذیری، متعهد شدن از سوی نذردهندگان به موانع غیرقابل 
عبوری در تعامل با پدیده برقراری تعادل، مواجه نمی گردند. درنهایت 
یادگیری های پیشین و تجربه های متعددی که نذردهندگان از اعمال 
نذری آموخته و درک کردند باوجود اینکه ممارست و تکرار این عمل 
را در آن ها موجب می شوند از سوی دیگر کلیه راهبردهای آن پدیده 
توسعه می بخشند و در صورت  نذردهنده  به مقاصد  برای رسیدن  را 
کمبود این داشته ها در بین نذردهندگان از شدت و دامنه استفاده از 
راهبردهای مختلف آن پدیده جهت نتیجه دهی و برقراری تعادل در 

بین نذردهندگان کاسته می شود.

نتیجه گیری
 فعالیت های نذری و به ویژه نذرهای حمایتی بر دو گروه نذردهندگان 
برقراری  آن  اساسی  نتایج  و  آثار  و  می گذارد  اثر  نذرگیرندگان  و 
جامعه  در  گروه  دو  آن  بر  روانی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تعادل های 
روستایی است. به عبارت بهتر مقاله حاضر نشان داد؛ نذر به مثابه یکی 
تأمینی سنتی و  منبع  اجتماعی اسالم،  تأمین  راهبردهای حمایتی  از 
ارزشی، عنوان می شود که در راستای نظام فعلی تأمین اجتماعی قرار 
دینی  انگیزه های  تأثیر  درون زا تحت  و  به شکل خودجوش  دارد که 
را  روستایی  توسعه  روستایی، عرصه  اجتماعی  تأمین  برقراری  ضمن 
اقتصادی گسترده تر می نماید.  و  اجتماعی، فرهنگی  ابعاد مختلف  در 
هزینه های توسعه روستایی برقراری نظام فراگیر تأمین اجتماعی در 
با  این حال  اخیر بسیار زیاد و در  جامعه روستایی در طول 50 سال 
راندمان تأثیرگذاری پایین بوده است و از سوی سیل عظیم نیازمندان 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در جامعه روستایی ایران، سیاستگذاران 
و برنامه ریزان حوزه روستا را وادار می سازد که از تمامی منابع موجود 
در برقراری نظام تأمین اجتماعی روستایی استفاده نمود. یکی از این 
منابعی که در این راستا می توان از آن بهره گرفت؛ نهاد دین می باشد 
که به مثابه منبعی بر خواسته از اندیشه و منابع دینی و بومی، زمینه 

استقرار فراگیر آن نظام را ممکن می سازد. این مقاله اشاره داشته است 
که علی رغم تخریب وسیع نهادهای سنتی تأمین اجتماعی روستایی 
این جامعه همچنان  در  نفوذ دین  دلیل  به  فعلی روستایی  در جامعه 
بخش زیادی از راهبردهای تأمینی و حمایتی آن می تواند؛ هزینه های 
ناکامی های زیاد استقرار تأمین اجتماعی روستایی را تا حدودی کاهش 
را فراهم نماید. شدت دینداری و  دهد و زمینه های توسعه روستایی 
گردید که  روستایی موجب  جامعه  در  دینداری  اعتقادات  به  پایبندی 
صورت  در  آن  روستایی  جامعه  نامناسب  ساختار  دلیل  به  دینداران 
پوشش  در  حمایتی  نهادهای  محدودیت های  از  بخشی  مالی،  وسع 
قرار دادن مطلوب نیازمندان دردمند را جبران نمایند و به مثابه مکمل 
روستایی  جامعه  فقر  دامنه  نمودن  کم  نهادها، ضمن  آن  کمک های 
تعادل های دوجانبه ای بین حمایت کنندگان و حمایت شوندگان ایجاد 
نمایند و بدین صورت با ایجاد مودت، دوستی و وابستگی بین اهالی 
آن جامعه تالش های خودجوشی را برای اقدامات توسعه ای و تأمینی 
در جامعه روستایی شکل گیرد. به عبارت بهتر این حرکت خودجوش 
جامعه روستایی در صورت هدایت و برنامه ریزی مردمی به نذرهای 
حمایتی، آنچه امروزه در بعد سرمایه اجتماعی از آن نام برده می شود 
مانند: هنجارهای معامله متقابل، مشارکت های غیررسمی خیریه ای، 
همیارانه و مذهبی و در صورت شکل گیری فعالیت های سازمان یافته 
و رسمی حمایتی مانند سازمان های غیردولتی حمایتی، قابلیت تحقق، 
بالندگی، رشد و توسعه اجتماعات محلی و روستایی را خواهند داشت. 
را  دینی  راهبردهای  و  دین  که  گرفت  نتیجه  می توان  نحو  بدین 
به عنوان منبع و سرمایه ای بومی قلمداد نمود که می تواند به مثابه منبع 
یا محرک توسعه روستایی در ابعاد گوناگون به ویژه تأمین اجتماعی در 
جامعه روستایی مؤثر باشد که برای شناخت بیشتر ظرفیت های آن در 

این زمینه باید به مطالعات بیشتری دست یازید.

منابع
علوم  نامه  زنان،  اجتماعی  هویت  و  نذر  )1383(؛  مهری  بهار،   -

اجتماعی، شماره پیاپی 24.
از  حمایتی  سیاست های  )1373(؛  همکاران  و  جمشید  پژوهان،   -
معاونت  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزرات  تهران:  پذیر،  آسیب  قشرهای 

امور اقتصادی.
- سجادی، سید جعفر )1379(؛ فرهنگ معارف اسالمی، جلد سوم، 

چاپ چهارم، تهران: انتشارات کومش.
- طالب، مهدی با همکاری عنبری، موسی )1384(؛ جامعه شناسی 
ایران،  روستایی  جامعه  در  توسعه  و  تغییر  ابعاد  بر  تأکید  با  روستایی 

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- محدثی، جواد )1374(؛ فرهنگ عاشورا، قم: انتشارات معروف.

پانویس ها:

1 . Social Security
2. Rural Development
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مقدمه
بدون  و  ثابت  هیچگاه  تاریخ  طی  در  بشری  جوامع  فرهنگی  نظام 
تغییر نبوده است، بلکه همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است. 
تغییر را پشت سر  از  این رو، همه فرهنگ ها کم و بیش مراحلی  از 

گذاشته اند.
بر تحلیل آن همت گمارده  اواسط قرن نوزدهم که مارکس  دنیای 
بود درگیر فرایند تولید، و بر حول ارزش ها و فرایندهای مرتبط با آن 
سامان گرفته بود و مفهوم »طبقه اجتماعی« نظام سرمایه داری را معنا 
می داد. اما با تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده دیگر این مفهوم 
بودکه  تغییرات  این  درک  برای  جدید  مفهومی  به  نیاز  لذا  نبود  کارا 

این تغییرات در روستاها هم خود را نشان داد. در واقع می توان گفت: 
مصرف  تاریخی  گسترش  اخیر  قرن  در  آمده  پدید  تحول  مهم ترین 

بوده است.
جامعه ي ایرانی نیز به لحاظ فرهنگی همواره متنوع بوده است، لیکن 
از  است.  یافته  مضاعفی  پیچیدگی های  تنوع  این  اخیر  دهه های  در 
معاصر  پیچیدگی های  فهم  برای  مناسب  اجتماعی  متغیرهای  جمله 

ایران مفهوم سبک زندگی است.
در روستاهای ایران به نوعی مدرنیته روستایی ایرانی به وجود آمده 
نمادین  ارزش های  یا  بر مصرف  ارزش های مبتنی  برای مثال  است. 
همانند  دیگر  نیز  روستاها  در  می شود.  دیده  نیز  روستاها  در  کاالها 
شهرها بندرت می توان شعر و زبان و موسیقی سنتی را مشاهده کرد و 

بررسی سبک زندگی روستایی در ایران
 شیما صفا
کارشناس ارشد توسعه روستایی
shima.safa@gmail.com

چکیده
دنیای اواسط قرن نوزدهم که مارکس بر تحلیل آن همت گمارده بود درگیر فرایند تولید، و بر حول ارزش ها و فرایندهای مرتبط با آن 
سامان گرفته بود. اما با تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده دیگر این مفهوم کارا نبود لذا نیاز به مفهومی جدید برای درک این 
تغییرات بود. که این تغییرات در روستاها هم خود را نشان داد. در واقع می توان گفت: مهم ترین تحول پدید آمده در قرن اخیر گسترش تاریخی 
مصرف بوده است. لذا در این تحقیق به بررسی سبک زندگی در روستاهای ایران می پردازیم. روش کار تحلیل ثانویه بوده است که به بررسی 
چند تحقیق انجام شده در مورد سبک زندگی در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی همچون سرمایه اقتصادی، 

سرمایه اجتماعی و شکاف نسلی از اهم متغیرهای مؤثر می باشند.
 واژگان کلیدی: نظام فرهنگی، سبک زندگی روستایی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی
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بجای آن همان محصوالت رسانه ای جایگزین شده است.

با ورود تلویزیون و رسانه های جمعی به روستاها، زندگی شهرها به 
روستاها نیز سرایت یافت، به گونه ای که در موارد بسیاری روستاها 
یکسان سازی  نوعی  نتیجه  در  پرداختند،  شهرها  از  دنباله روی  به 
سبک زندگی روستاییان با شهرنشین ها یا همان شهری شدن روستا 

ایجاد شد.
و  گلیم بافی  و  قالیبافی  مانند  روستایی  سنتی  دستی  صنایع  حتی 
سفالگری و امثال این ها در حال از بین رفتن هستند و دختران جوان 

روستایی دیگر ترجیح می دهند به یادگیری مهارت نوین بپردازند.
بزرگساالن  نسل های  بین  اساسی  تفاوت های  باعث  امر  این   
)پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها( با فرزندان و نوه های آن ها شده است. 
این امر بیش از هر چیز در شیوه لباس پوشیدن و آرایش و شیوه های 
گفتار و رفتار نسل جوان روستایی تجلی و عینیت یافته است. دیگر به 
سهولت نمی توان تفاوت فرهنگی بارز بین جوان روستایی و شهری 
متفاوت  خاصی  زمینه های  در  دو  این  همچنان  اگرچه  کرد  مشاهده 

هستند.
اگر در جوامع سنتی مردم جایگزین و بدیل اندکی برای انتخاب میان 
جایگزین های  بین  تا  قادرند  مردم  اکنون  داشتند  زندگی  برنامه های 
بدانند  اطمینان  با  که  آن  بی  البته  بزنند،  انتخاب  به  دست  متفاوت 
که آنچه را که انتخاب کرده اند، به کجا منتهی خواهد شد )گیبینز و 

بوریمر، 1381: 101(.
لیکن در  ایرانی به لحاظ فرهنگی همواره متنوع بوده است.  جامعه 
دهه های اخیر این تنوع پیچیدگی های مضاعفی یافته است. از جمله 
ایران  معاصر  پیچیدگی های  فهم  برای  مناسب  اجتماعی  متغیرهای 
از  زندگی« اصطالحی است که  است. »سبک  زندگی  مفهوم سبک 
1939 به بعد در زبان انگلیسی رواج یافته است و به نظر می رسد تا 
پیش از آن جامعه و فرهنگ غربی نیازی به این مفهوم نداشته است. 
بلکه  از زندگی  الگوهای فردی مطلوب  تنها شامل  نه  سبک زندگی 
شامل تمام عادات و روش هایی که فرد یا اعضای یک گروه به آن ها 
خو کرده یا عماًل با آن ها سر و کار دارد می شود. بنابراین سبک زندگی 
به خانه و اثاثیه محدود نمی شود و تمام چیزها مانند الگوهای روابط 
نگرش ها،  و  می گیرد  بر  در  را  لباس  و  مصرف  سرگرمی،  اجتماعی، 
ارزش ها و جهان بینی فرد و گروهی که عضو آن است را منعکس 

می کند. )صفا،1388: 15(
زندگی  شیوه ی  از  سنتی  برداشت  برخالف  زندگی  سبک  واقع،  در 
مبتنی بر اوقات فراغت و صنایع فرهنگی و الگوهای مصرفی است. 
روستاهای ایران طی نیم قرن گذشته از نظر شیوه زندگی و ارزش های 
بنیادی فرهنگی دستخوش تغییرات مهمی شده است. از اینرو دیگر 
نمی توان با رویکردهای کالسیک که روستا را مقر سنت می داند به 

بررسی روستاها پرداخت.
هدف از این تحقیق بررسی سبک زندگی روستاییان در ایران با توجه 

به تحقیقات انجام شده می باشد.

اهمیت مساله
بخشی از اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر به اهمیت و ضرورت 

انجام مطالعات فرهنگی مربوط می شود. به قول ویلیامز در جامعه شناسی 
پرسش ها مباحثی وجود دارد که با تمرکز موضوعات فرهنگی و انجام 
مطالعات فرهنگی قابل پاسخگویی است: »جامعه شناسی فرهنگ به 
مطالعه فرآیندهای اجتماعی مرتبط با کل تولید فرهنگی و نیز مطالعه 
نهادها و سازه های تولید فرهنگی می پردازد. همچنین جامعه شناسی 
فرهنگ، به بررسی شیوه هایی می پردازد که به وسیله آن ها در چارچوب 
زندگی »اجتماعی«، »فرهنگی« و »تولید فرهنگی« هویت اجتماعی 

می یابند« )ویلیامز،1981: 10(.
از  نظامی  جامعه،  هر  ساختار  دهنده  تشکیل  مهم  اجزای  از  یکی 
قشربندی است که شکلی از سلسله مراتب اجتماعی قابل تفکیک از 
رده های اجتماعی مردم است. در بررسی شناخت یک جامعه توجه به 
نظام قشربندی اینکه چطور تمایزات به وجود آمده، شکل این تمایزات 
چگونه است، تحرک چطور است و نوع تعامالت و شاخص های هویت 
این  درون  زندگی  ساده تر سبک  عبارت  به  نظام-  این  درون  بخش 
باقی می ماند-  و  به چه صورتی شکل می گیرد  نظام های قشربندی 
اهمیت دارد. مواردی نظیر مد، سلیقه، سبک زندگی شیوه هایی هستند 
که به منظور برقراری تمایز بین فرد و سایرین بکار می آیند و همزمان 
عوامل  این  می کنند.  تأمین  اجتماعی  سازگاری  برای  را  فرد  نیاز 
عالوه بر کارکرد در نظام قشربندی اجتماعی، باعث پویایی و تحرک 
اجتماعی هم می شوند و افراد با متصف کردن خود به آن ها می توانند 

از نردبان تحرک اجتماعی هم باال بروند )گرونو، 1970: 9-10(.
در واقع »سبک زندگی مدرن« سازه ای نوین و نوظهوری است که 
کمتر از نیم قرن از عمر آن نمی گذرد. و ورود هر یک از روش ها و 
تکنولوژی ها تغییرات بنیادینی در زندگی، احساس، تفکر، شیوه زیست 

و فرهنگ انسان امروزی به وجود آورده و می آورد.
اگرچه مدرنیته و سبک زندگی آن ریشه در تحوالت تدریجی قرون 
تا بیست- عصر رنسانس، خرد و روشنگری و عصر مدرن-  شانزده 
پشتوانه  اطالعات  و  دموکراتیک  بزرگ صنعتی،  انقالب  سه  و  دارد، 
آن است، اما جامعه شناسان و انسانشناسان عمومًا بر این نکته اتفاق 
نظر دارند که عمومیت یافتن و فراگیری و تحقق جامعه گستر »سبک 
زندگی مدرن« از پنجاه سال پیش در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد 

)فاضلی، 1382: 60(.
زندگی  شیوه  و  سبک  دارای  هرجامعه ای  دارد،  اعتقاد  سولومون 
را در محیط زندگی  انفعال فرد  و  متفاوتی است. سبک زندگی فعل 
به  بر مصرف  مبتنی  انتخاب های  در جوامع سنتی  نشان می دهد.  او 
شکل گسترده ای براساس طبقه، کاست، محیط روستا یا خانواده دیکته 

می شود )سولومون, 1994: 438(.
فرآیندهای به وجود آمده در حال حاضر همچون: افزایش ارتباطات، 
تأثیرات  و  روستا  و  شهر  تعامالت  و  معادالت  گسترش  و  مهاجرت 
پیش  تحول  نوع  یک  سوی  به  را  روستا  جامعه  جهانی  فرآیندهای 
تحوالت  این  نتیجه  در  نیز  روستایی  مردم  زندگی  که سبک  می برد 

تغییرات زیادی را به چهره خود می بیند.
در گذشته در روستاهای ایران، نوعی وفاق بر مبنای سنت ها وجود 
داشت. اما به تدریج با گسترش راه های روستایی، افزایش ارتباطات با 
شهرهای اطراف و افزایش سطح تحصیالت روستاییان روند تغییرات 
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افراد متعلق به  اجتماعی در روستاها سرعت گرفته است. در گذشته 
نسل های مختلف دارای شباهت های زیادی به لحاظ افکار و عقاید، 
نوع پوشاک، تغذیه، نحوه گذران اوقات فراغت و ... بودند. امروزه در 
به  است.  آمده  به وجود  روستایی  نوعی مدرنیته  به  ایران  روستاهای 
مرور زمان و به واسطه عوامل فوق و تشدید روند تغییرات در جامعه 
نسل  بخصوص  روستایی  مختلف  نسل های  بین  تفاوت  روستایی، 
سوم با دیگر نسل ها بیشتر شده است. به گونه ای دیگر آن همسانی و 
شباهت که در میان سبک زندگی نسل های مختلف روستایی وجود 
داشت، کاهش یافته است. بررسی و به کارگیری مفهوم سبک زندگی 
کیفیت  از  بی واسطه  نسبتًا  شیوه ای  به  می توان  آن  درباره  تعمیق  و 
خرده فرهنگ ها، روش ها، سلیقه ها و رفتارهای روستاییان اطالعات 

ذی قیمتی به دست آورد.
نظریات سبک زندگی

و  برداشت  دو  زندگی  سبک  مفهوم  از  جامعه شناسی  ادبیات  در 
نخست،  فرمول بندی  در  است.  آمده  عمل  به  متفاوت  مفهوم سازی 
که سابقه آن به دهه 1920 باز می گردد، سبک زندگی معرف  ثروت 
و موقعیت افراد و غالبًا به عنوان شاخصی برای طبقه اجتماعی بکار 
می رفته است )چاپین 1935(. در فرمول بندی دوم سبک زندگی نه در 
بلکه شکل  طبقه  تعیین  برای  راهی  و  اجتماعی  قشربندی  مطالعات 
فرهنگی  تغییرات  متن  در  تنها  می شودکه  دانسته  مدرنی  اجتماعی 
مدرن و رشد و گسترش فرهنگ مصرف معنا می یابد )بوردیو،1984 

و گیدنز،1991(.

به دلیل اهمیت نظریات سبک زندگی توسط نظریه پردازان اجتماعی، 
بخشی از این نظرات را در یک جدول ارائه داده شده است. 

تحلیلی بر تاریخچه تغییرات سبک زندگی در ایران
سبک  در  انقالب  بریتانیا،  جمله  از  اروپایی  جوامع  از  بسیاری  اگر 
را در دهه پنجاه و شصت میالدی تجربه کردند،  زندگی مردم خود 
اخیر  دهه  دو  در  را  ایرانیان  زندگی  سبک  در  انقالب  ایرانی،  جامعه 
زیستی  ساده  است.  بوده  شاهد  عراق(  با  جنگ  از  پس  )سال های 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  اول  سال های  قناعت پیشگی  و 
را  آرامی جای خود  به  ساله  زمان جنگ هشت  معمول  کمیابی های 
به مصرف گرایی داد. البته این درست است که نظام برآمده از انقالب 
اسالمی اولین وظیفه خود را حذف همه مظاهر سبک زندگی طاغوتی 
مدرنیته  پلیدی های  و  مفاسد  از  ایرانی  جامعه  پاک سازی  و  غربی  و 
ایرانی قبل از انقالب اسالمی می دانست و احیای ارزش های اسالمی 
را در دستور کار خود قرار داد. اما تحول در سیاست های داخلی از یک 
دیگر،  از سوی  و  جهانی شدن  فرایند  معرض  در  گرفتن  قرار  و  سو 
دامن  ایرانی  متوسط  طبقه  زندگی  در سبک  را  شتابنده ای  دگرگونی 
زده و از سبک زندگی متحدالشکل و مورد پسند نظام اسالمی فاصله 
و  فراغت جویی  بر  این طبقه همچون همتایان جهانی خود  گرفت. 
در  )حداقل  نیز  را  پایین تر  طبقات  حتی  و  می کند  تاکید  لذت طلبی 
سطح تخیل و آرزومندی( به دنبال خود می کشد. این تحول در سبک 
به عنوان  از مسئوالن سیاسی کشور  از سوی برخی  ایرانیان  زندگی 
اما علی  تلقی شده است،  از فرایند »تهاجم فرهنگی غرب«  بخشی 
رغم سه دهه مبارزه با این تهاجم در قالب برنامه های اسالمی سازی، 
بخش نسبتًا قابل مالحظه ای از جوانان ایرانی حداقل در 
برخی از حوزه های حیات اجتماعی خود تعریف دیگری 
از بهنجاری و زندگی خوب دارند. کاربرد مفهوم سبک 
زندگی برای درک این تعریف بدیل از بهنجاری و زندگی 
خوب در میان جوانان کشور بسیار مفید به نظر می رسد 

)شهابی،1386: 36 -37(.
انباشت  ایران در خالل یک دهه گذشته شاهد  جامعه 
فرآیند  تسریع  است.  بوده  جایگزین  زندگی  سبک های 
از  پس  جامعه  سکون  نسبی،  رفاه  اجتماعی،  تفکیک 
به  مربوط  فرآیندهای  و  نیروها  نفوذ  تحمیلی،  جنگ 
غیرمستقیم  و  مستقیم  بیشتر  مجاورت  و  جهانی سازی 
با آن، رشد و تحول فّناوری های  افراد )به ویژه جوانان( 
اطالعاتی و ارتباطی و تأثیرات همه جانبه رسانه های نو، 
)به ویژه  جوانان  بازاندیشی  فردگرایانه،  ارزش های  رواج 
دختران( نسبت به موقعیت و نقش های اجتماعی خویش 
و تغییر عادت واره ها و الگوهای ارتباطی دو جنس، فضای 
دمکراتیک تر حاکم بر تعامالت خانوادگی، اهمیت یافتن 
فراغت، تغییر شرایط اقتصادی و تجربه شدید تحصیالت 
دانشگاهی برای جوانان به ویژه دختران در کنار دالیل و 
زمینه های دیگر، زمینه ساز انتقال فرهنگی مهمی در دوره 
اخیر بوده است. اساسًا در خالل دوره های انتقال فرهنگی، سبک های 
ارزشی  فرهنگی  چارچوب های  و  نظام ها  از  بیشتر  با سرعتی  زندگی 
موجود انباشته می شوند. با توجه به مجموعه شرایط و زمینه هایی که 

نظریاتسبکزندگینظریهپردازان

تورشتینوبلن

سبک زندگی نوظهور و نوکیسه وار را در چرخش سده تحلیل می کند، 
زیورآالت  پوشاک،  مانند  چیزهایی  مصرف  آن  در  که  زندگی  سبک 
سده  توسعه  با  داشتند.  محوری  نقش  پرخرج  مفرح  عالیق  و  شخصی 
بیستم، چنین الگوهایی از زندگی به طور فزایندهای بین گروه های کمتر 

ثروتمند گسترش یافت.

زیمل

عرضه  بازار  به  را  کنندگان  مصرف  تولید، پیچیده  تمایز  زیمل  نظر  از 
وابسته تر می سازد اما هر مصرف کننده ای در انتخاب عرضه کننده مورد 
نظر خود، آزادی دارد. از نظر او الگوهای مدرن مصرف ناشی از زیستن 
در کالن شهرهاست این محیط ها انسان هایی را پرورش می دهدکه نگران 

حفظ خودمختاری و فردیت خود هستند.

بوردیو

در دنیای کنونی دیگر مطابق نظریه مارکسی، کار و سرمایه نیست که به 
انسان ها هویت می دهد بلکه در این جهان مصرف گرا نوع و میزان مصرف 
است که هویت، تشخص و طبقه افراد را مشخص می کند. این مفهوم با 
همان مبحث ذائقه نیز پیوند دارد، به واقع ذائقه در جریان مصرف به کار 

می رود و جزئی از نوع مصرف محسوب می شود.

گیدنز

سبک زندگی عبارت است از تالش برای شناخت مجموعه ی منظمی از 
رفتارها با الگوهای کنش که افراد آن ها را انتخاب کرده واکنششان در 
زندگی روزمره به واسطه آن ها هدایت می شود. مهم این است که چنین 
انتخاب هایی در هر سطحی وجود دارند و هیچ فرهنگی انتخاب افراد را 

کاماًل از آن ها نمی گیرد.

جدول شماره 1: نظریات سبک زندگی
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نسل فعلی جوانان ایرانی در آن عمل می کند، اهمیت گروه های منزلتی 
و کیفیت مصرف را بیش از پیش اهمیت داده و شکل گیری سبک های 
زندگی  سبک  مولفه های  جمله  از  است.  داشته  دنبال  به  را  زندگی 
فعالیت های  خانوادگی،  الگوهای  دینی،  عضویت  به  می توان  جوانان 
فراغتی، مصرف رسانه ای، بدن و پوشش اشاره کرد. تاملی در معنای 
رفتار و انگیزه های جوانان از مصرف فراغتی رسانه ها و نیز توجه به 
بدن در مجموع گویای تحوالت ارزشی در جامعه ایران و نسل جوانان 
از قبیل  فعلی است که مختصات مهم آن را می توان بر محورهایی 
فردگرایی، تمایز طلبی، مصلحت گرایی و استقالل خواهی ترسیم کرد. 
جهت گیری های فوق اگرچه در سطح فرهنگی روندی فراگیر و شتابان 
با این حال تنها روندهای فعال در عرصه حیات  را نمایش می دهد، 
زندگی  الگوهای  و  نمی شوند  محسوب  جوانان  فرهنگی  و  اجتماعی 
جایگزینی را می توان با توجه به زمینه های ساختاری و تجارب زیسته 

گروه های دیگر جوانان برشمرد )ذکایی،96-1386:98(.

روش تحقیق
در این پژوهش روش کار اسنادی بوده و به تحلیل ثانویه تحقیقات 

انجام شده در مورد سبک زندگی در روستا پرداخته است.
روستاهای  در  زندگی  سبک  مورد  در  شده  انجام  تحقیقات  بررسی 

ایران
سوابق تحقیقات انجام شده در ایران نشان دهنده تغییرات سریع در 
است که  روستاییان  زندگی  در سبک  تغییر  زندگی بخصوص  سبک 
اگرچه منافعی را دربرداشته اما مشکالتی را هم ایجاد نموده است. لذا 
به بررسی چندی از این تحقیقات که در این رابطه انجام شده است 

می پردازیم:
در تحقیقات روستایی در این زمینه می توان به کار دانشوری نسب، 
در  ساکن  روستاییان  زندگی  شیوه  تطبیقی  »مطالعه  عنوان  تحت 
با استفاده از روش های  روستای گلشن و احمدآباد« اشاره کرد. وی 
رفتارهای  و مشاهده  روستاییان  با  متعددی همچون مصاحبه عمیق 
بررسی  به  مصاحبه ای،  پرسشنامه  از  استفاده  بعالوه  آنان  فرهنگی 
تأثیر پارامترهایی نظیر سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، الگوهای 
همبستگی و خویشاوندی، سنت و مدرنیته بر سبک زندگی روستاییان 
در منطقه انار رفسنجان پرداخته است. اهم نتایج این پژوهش عبارت اند 
از: در هر دو جامعه الگوهای متنوع شیوه زندگی را برحسب مدت زمان 
اقامت، مکان قبل اقامت، فاصله نسلی وجود دارد. وی تحصیالت و 
همچنین الگوهای خویشاوندی و همبستگی به تناسب فاصله نسلی را 
در تغییرات شیوه زندگی مؤثر دانسته است و معتقد است که باال رفتن 
سطح تحصیالت، شیوه زندگی را از سنتی به مدرن سوق داده است. 
نتایج تحقیق حاکی از این است که تمایز بین نسلی بر سبک زندگی و 
شکل گیری شیوه های مختلف زندگی تأثیر فوق العاده دارد )دانشوری 
بین نسلی که در  تمایز و شکاف  بر اساس  نسب،1381: 182(. وی 
هر دو جامعه مورد بررسی مشاهده نموده است. روستاییان ساکن در 
هر دو جامعه را به دو تیپ مجزا تقسیم بندی نموده است، تیپ اول 
که پیران و میانساالن روستا را تشکیل می دهند و تیپ دوم که نسل 
جوان و بعضًا میانسال است. تمامی پارامترهای دیگری که به عنوان 

عامل اصلی در نظر گرفته شده بودند خود تابعی از این عامل اولیه 
)تمایز و شکاف نسلی( هستند. در بعد سرمایه اقتصادی نتایج نشان 
می دهد که اگرچه این نسل از سرمایه اقتصادی بسیار باالیی برخوردار 
شیوه  بر  چندانی  تأثیر  روستا  دو  اول  نسل  در  سرمایه  این  اما  است 
وجود  دوم  نسل  در  که  نمایشی  آنگونه مصرف  و  ندارد  آنان  زندگی 
دارد، در این نسل وجود ندارد. مدرنیته به آن شکل که در زندگی نسل 
دوم مشاهده می شود، در زندگی نسل اول رسوخ نکرده است. اینان 
به آداب و رسوم سنتی خود متعصب هستند و حاضر به سنت شکنی و 

پذیرش نوآوری ها نیستند.
اما در نسل دوم روستا به فراخور سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، 
پایبندی دینی و الگوهای همبستگی و خویشاوندی، تنوعاتی در شیوه 
زندگی افراد رخ داده است. به گونه ای که به موازات ثروتمند شدن 
و افزایش سرمایه اقتصادی از میزان پایبندی دینی تا حدودی کاسته 
دستخوش  دینی  معتقدات  به  کردن  عمل  می رسد  نظر  به  می شود. 
ایمان تا حدودی مفهوم خود را از دست داده است.  تغییر گردیده و 
که  صورتی  در  را  نو  چیزهای  که  حاضرند  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
مطابق با زمان و به نفع آن ها و موافق با حقایق باشد جانشین آداب و 

رسوم سنتی نمایند )همان: 183-184(.
آن ها در واقع دارای عقاید سیاسی، دینی، اخالقی پدرانشان نیستند 
و همان سلیقه را در غذا خوردن و لباس پوشیدن و بهره وری از هنر 
اقتصادی  سرمایه  و  تحصیالت  افزایش  موازات  به  ندارند،  فراغت  و 
تنوعاتی در ذائقه های آن ها در اموری همچون نحوه گذران فراغت، 
انتخاب مکان های فراغت، مسافرت ها، امور مذهبی، پوشاک و آرایش 
از  متأثر  که  مذهبی  امور  به  پایبندی  نسبی  کاهش  می شود.  دیده 
تحصیالت باال و افزایش سرمایه اقتصادی در این نسل است، باعث 
روی آوردن به گزینه هایی جدید در گذران اوقات فراغت شده است. 
در مجموع محقق به این نتیجه رسیده است که مصرف تظاهری در 
این نسل نمود بیشتری دارد چرا که آنان به مصرف سنجی از کاالها 
نه به جهت سود جستن از آنان در راه رفع مشکالت خویش بلکه برای 
خودنمایی در برابر دیگران گرایش دارند و در این اندیشه اند که کاربرد 
افزایش  موجبات  و  داده  ارتقا  باالتر  رده های  در  را  آنان  کاالها  این 
مصرف  آثار  نتیجه  در  سازد  فراهم  را  بینندگان  برابر  در  اعتبارشان 
تظاهری مخصوصًا در چنین اجتماعاتی منفی است و گذشته از آنکه 
مصرف غیرمفید را به حد افراط می رساند و مانع انجام سرمایه گذاری 

در راه تولید می شود )همان: 185(.
می پردازیم.  حسینی  کار  بررسی  به  زمینه  این  در  دیگر  مطالعه  در 
سکینه حسینی رودبارکی، در رساله خود تحت عنوان »تغییرات سبک 
زندگی در جامعه روستایی« به بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه 
روستایی در روستای آهنگر محله می پردازد. وی برای تبیین نظری 
و  اینگلهارت  و  بوردیو  نظری  دیدگاه های  از  زندگی  سبک  تغییرات 
تحقیق  اساسی  اهداف  به  دستیابی  برای  کیفی  رهیافت  از  همچنین 
جامعه  در  می دهدکه  نشان  وی  یافته های  است.  نموده  استفاده 
روستایی شاهد وقوع تغییراتی هستیم که در آینده بر سرعت و شدت 
آن افزوده خواهد شد و متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده 
در سبک زندگی روستایی دارد. جوانان روستا متمایل به سبک زندگی 
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متفاوت،  امکانات  با  جدید  همراه  گوشی های  )خرید  مصرفی هستند 
خرید وسایل رسانه ای جدید، تغییر در عادات تغذیه ای، الگوی فراغتی، 
شیوه پوشاکی و...( و این بیانگر حرکت به سمت جامعه مصرفی است 
که از ویژگی های مهم مسیر تغییرات در جامعه روستایی است. وسایلی 
در زندگی روستایی جای گرفته است که گاه بیش از آنکه ضرورت 
کارکردی داشته باشد، ضرورت تزئینی یافته اند. یافته های وی نشان 
می دهد که با تقسیم شدن متوالی زمین های گسترده زراعی بین وراث 
از میزان بازده آن نسبت به قبل کاسته شده است و جوانان تمایلی 
برای انجام کار کشاورزی ندارند و این یکی از پیامدهای تغییر سبک 

زندگی در جامعه روستایی است )حسینی رودبارکی،1378: 165(.
وی میان دو متغیر جنس و پایگاه اقتصادی اجتماعی با سبک زندگی 
رابطه معنی داری نمی بیند و معتقد است که والدین اگرچه خود زندگی 
سنتی را در پیش گرفته اند، اما به نوعی فرزندان را در انتخاب سبک 
که  نسلی  شکاف  نوع  آن  بنابراین  می کنند،  همراهی  جدید  زندگی 
از آن صحبت می شود در روستا وجود ندارد، بلکه  در جامعه شهری 
می توان از تفاوت نسلی در جامعه روستایی صحبت کرد که ناشی از 
تغییرات  سمت  به  را  آن  و  نسل هاست  متفاوت  جامعه پذیری  تجربه 
اجتماعی در آینده سوق می دهدکه در این تغییرات نسل سوم روستا 
پیشروتر از گروه های دیگر هستند. محقق به این نتیجه رسیده است 
بلکه می تواند  تنها پدیده منفی نیست  نه  که تفاوت نسلی در روستا 
پیامدهای مثبتی را برای جامعه روستایی در پی داشته باشد. چون به 
این  از  پویایی جامعه روستایی است که می توان  نوعی نشان دهنده 
)حسینی  کرد  استفاده  توسعه ای  برنامه ریزی های  جهت  در  پتانسیل 

رودبارکی،1387:164(.
کار بعدی که به بررسی آن پرداخته ایم کار آقای رضوی زاده است در 
پژوهشی تحت عنوان »تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی 
در جامعه روستایی« که به بررسی تأثیر رسانه های جمعی مثل رادیو، 
سبک  تغییر  به  روستاییان  تمایل  در  اینترنت  و  کامپیوتر  تلویزیون، 
زندگی پرداخته است. وی در این بررسی معتقد است که ارتباطات با 
پیش رو نهادن یا معرفی سبک های متعدد و متنوعی زندگی، پایبندی 

زندگی  سبک های  به  را  افراد 
الگوها،  اشاعه  با  و  نموده  سست 
ارزش ها و کاالهای مصرفی نوین، 
زندگی  نوین  اشاعه سبک های  به 
مورد  تحقیق  روش  می پردازد. 
پیمایش  پژوهش  این  در  استفاده 
با استفاده از پرسشنامه بوده است. 
وی به این نتیجه رسیده است که 
تغییر  به  بین روستاییان تمایل  در 
)رضوی  دارد  وجود  زندگی  سبک 

زاده،1382: 4(.
حال به تحقیقی دیگر با موضوع 
توسعه  و  گسترش  روند  »بررسی 
بر سبک  آن  تأثیر  و  پسته  باغات 
زندگی« که شیما صفا، با استفاده 
تأثیر  کیفی  و  کمی  روش  از 
گسترش باغات پسته را بر سبک زندگی افراد در روستای خلیل آباد از 
توابع شهرستان سیرجان انجام داده است می پردازیم. در این پژوهش 
است.  شده  استفاده   ... و  اینگلهارت  و  بوردیو  گیدنز،  نظریه های  از 
در روش تحقیق کیفی از روش های ارزیابی سریع روستایی، ارزیابی 
استفاده شده است. وی  یافته  نیمه ساخت  مشارکتی و مصاحبه های 
به این نتیجه می رسد که میان سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با 
سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین افراد متعلق به 
نسل های مختلف به دلیل تفاوت زمینه و پایگاه های اجتماعی شان در 
جامعه ساختمان ذهنی متفاوتی دارند که بر ذائقه و عملکرد آن ها تأثیر 
می گذارد. نسل سوم روستا به دلیل ساختمان ذهنی متفاوت بخصوص 
اتخاذ اعمال  به  از آن ها دارند که منجر  از نسل اول، ذائقه متفاوتی 
خاصی برای نمایش نوع سبک زندگی دلخواه می گردد. به طور کل 
وی معتقد است که متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در 

سبک زندگی روستایی دارد )صفا،1388(.

نتیجه گیری
در نتیجه گیری می توان به چهار مورد که در تحقیقات بررسی شده 

مورد توجه واقع گردیده است اشاره نمود.
از  برخی  که  شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با  نسلی:  تفاوت   -1
آن ها در این مقاله آورده شده است می توان به عامل اصلی و مهم در 
تغییرات سبک زندگی در روستاهای ایران اشاره نمود که تفاوت بین 
نسلی است تفاوت هایی میان نسل ها در حوزه های ارزشی، فردگرایی، 
و  ملی  غرور  حتی  و  نوگرایی،  خانواده گرایی،  گرایی،  دین  مشارکت، 
گروه های مرجع وجود دارد. همانطور که گیدنز عنوان می کند: اختالف 
مدرن  جامعه  در  زمان  آوردن  به حساب  نوعی  واقع  در  نسل ها  بین 
است. هر نسل در واقع نوعی به حساب آوردن تیره ای از آدمیان است 
که زندگی فردی در مقطعی از انتقال گروهی جای دارد. با این حال در 
عصر جدید، مفهوم نسل رفته رفته فقط در برابر پس زمینه ای از زمان 

استاندارد شده معنی پیدا می کند.
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است  معتقد  مارکس  اقتصادی  بحث سرمایه  اقتصادی:  2- سرمایه 
شکل  مادی  نیاز  برآوردن  برای  تالش  در  انسان  اجتماعی  هستی 
می گیرد و جایگاه فرد در فرایند تولید، طبقه او را مشخص می کند. 
هویت از طریق و در ارتباط با تولید به وجود می آید. » ماکس وبر« 
تعیین جایگاه فرد و  نیز در  را  تولید، مصرف  ابزار  با  بر رابطه  عالوه 
طبقه بندی انسان ها در گروه های منزلتی مؤثر می داند. حاال بوردیو در 
افراد  تعیین کننده تشخص  را  نوع مصرف  امروز  جامعه مصرف گرای 
یقه  پشت  در  لباس ها  مارک  درگذشته  مثال،  برای  می کند.  قلمداد 
بود اما امروزه در آستین و روی لباس است. و این گونه جایگاه افراد 
در  فرد  جایگاه  هم  می بیند،  جانبه  دو  بوردیو  اما  می شود.  مشخص 
طبقه را تعیین کننده نوع مصرف می داند و هم نوع مصرف را معرف 
از  نیز  اقتصادی  بحث سرمایه  نشان می دهدکه  این  جایگاه می داند. 
عوامل مهمی است که در سبک زندگی افراد روستایی نقش مهمی 
را ایفا می کند. هرچند با توجه به تحقیقات مرور شده در روستاهای 
ایران به این نتیجه می رسیم که این عامل بر تغییرات سبک زندگی 
در روستاهای مورد مطالعه اثر دارد اما به تنهایی عامل تعیین کننده ای 
نیست. هرچند که این روند افزایش ثروت باعث تغییر سبک زندگی 
شده است و افراد با درآمد باالتر استفاده از تسهیالت باالتری را هم 
به دست می آورند و از طرف دیگر به قول بوردیو سبک های زندگی 

و قریحه ها از طریق تعامل دائم با فرهنگ مادی ساختار می یابند.
زندگی  سبک  در  تغییرات  کننده  تبیین  که  نیز  دیگر  عوامل  از   -4
است، سرمایه فرهنگی است.. در واقع نظریه تمایز بوردیو باز خود را 
اینجا نشان می دهد او می گوید دارندگان سرمایه فرهنگی زیاد خود را 
با مصرف فرهنگ و هنر متعالی از بقیه می سازند در واقع این رابطه 

سرمایه فرهنگی با سبک زندگی کاماًل مشهود است.
درتحقیق کنونی که با روش اسنادی به بررسی چندین تحقیق انجام 
شده است چند عامل مهم مؤثر بر سبک زندگی روستایی مورد توجه 
قرار گرفته است. آنچه در روستاهای ایران اتفاق افتاده همگی دست 
به دست هم داده تا سبک زندگی نیمه مدرنی را به وجود آورد. ایجاد 
وارد شدن  به شهر،  آمد  و  رفت  تسهیل  و  به شهر  ارتباطی  راه های 
رسانه های جمعی به روستا، باال بردن سطح تحصیالت افراد با ایجاد 
مدارس، باال بردن سطح بهداشت در روستا، افزایش درآمد روستاییان 
و ... همگی عواملی هستند که باعث تغییرات سریعی در سبک زندگی 
مردم ساکن روستاهای ما شده اند. لذا پیشنهاد می شودکه به تک تک 

عوامل به صورت ویژه ای توجه شود.
لذا نمی توان  انجام گرفته است.  این تحقیقات در روستاهای کشور 
بنابراین  داد.  تعمیم  ایران  روستاهای  کل  به  را  آن  نتایج  قطعیت  با 
به نظر می رسد باید به بررسی بیشتر جامعه شناختی مسائل روستایی 
تحقیقات  می گردد  پیشنهاد  لذا  زد.  دست  کشور  مختلف  مناطق  در 
بیشتری در زمینه مسائل اجتماعی به خصوص تغییرات سریع فرهنگی 

که در روستاهای ایران شاهد آن هستیم، انجام شود.
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 نسیم خباززاده
کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

 نقش فرهنگ و توسعه فرهنگی
در چشم انداز توسعه پایدار جوامع روستایی

چکیده
در این مقاله نقش فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه پایدار جوامع روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. فرهنگ و یا به عبارتی راه 
و روش زندگی جوامع انسانی در برگیرنده اقتصاد، معیشت، نحوه زیست، طرز مصرف خوراک و پوشاک، مسکن، سیاست، آداب و رسوم، 
نظام ازدواج و خویشاوندی، تفکرات مذهبی و متافیزیکی و همه امور انسانی و غیرانسانی است. الزم است بدانیم تا چند دهه قبل، عقیده اکثر 
صاحب نظران این بود که توسعه مفهومی اقتصادی دارد؛ به عبارت دیگر، توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، 
به تقویت اقتصاد خویش می پرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به 
توسعه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد. اکنون مشخص شده است که مبنای هر نوع توسعه، توسعه 
فرهنگی است؛ همان طور که می دانیم توسعه برای تحول انسان است و خود هدف نیست، بلکه ابزاری است تا انسان را متناسب با مکانی که در 
آن زیست می کند به جایگاه و موقعیت شایسته اش برساند. در این میان توسعه روستایی بهبود شرایط زندگی توده های کم درآمد ساکن روستا و 
خودکفا ساختن آن ها است. اغلب دانشمندان که با مسائل شهری و روستایی در ارتباطند، اعتقاد دارند باید در روستاها تحولی بنیادین ایجاد شود 
و تنها راه حل ارتقای سطح زندگی مردم در روستاها، توجه به رویکردهای توسعه پایدار و توسعه همه جانبه روستایی است. محقق در این مقاله به 
توصیف فرهنگ و توسعه فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار جوامع روستایی پرداخته است. روش مطالعه به صورت توصیفی است که گردآوری 
اطالعات موردنیاز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. وضعیت کلی اجتماعات روستایی در ایران نشان می دهد که برنامه های فرهنگی 
و برنامه های توسعه پایدار در نواحی روستایی با توجه به نقش و جایگاه آن در این نواحی انطباقی با الگوی توسعه نداشته و از آنجایی که برنامه های 
توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینه ها دور مانده اند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی از بعد فرهنگی بر جای نهاده اند. از 
این رو، دولت ها باید در راستای رسیدن به توسعه همه جانبه روستایی، سعی در تغییر نگرش خویش به انسان، به صورت یک موجودی فرهنگی 
داشته باشند؛ چرا که مبنای توسعه حقیقی و پایدار روستایی، توسعه فرهنگی بوده و به مثابه ریشه ای که درخت را تغذیه می کند، سایر ابعاد توسعه 
)سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( نیز از این بعد مهم تغذیه می شوند. بنابراین، الزم است تا در ارتقای سطح فرهنگ جامعه روستایی کوشا بوده و 

تالش مضاعف به کار بسته شود.
واژگان کلیدی: 

فرهنگ، توسعه فرهنگی، توسعه روستایی، توسعه پایدار
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همان گونه که می دانیم مهم ترین و اساسی ترین عنصر مشخص کننده 
این مفهوم، صفت جوامع  این جهت  از  حیات جهانی فرهنگ است. 
و  است  بلکه مشخصه همه جوامع  نیست،  فرهیخته تر  یا  پیشرفته تر 
نمودار ارزش ها، باورها، رفتارها و فرآورده های انسانی موجود در آن 
سیستم  بشری  جامعه  هر   .)1390 )غراب،  می شود  محسوب  جوامع 
و  خاص  نمودی  کلی  طور  به  که  دارد  را  خود  فرهنگی  ـ  اجتماعی 
نظر  از  سیستم ها  این  که  البته  است؛  جامعه  آن  فرهنگ  از  بی همتا 
زیستگاه های  به  توجه  با  سیستم  هر  در  و  متفاوت اند  هم  با  ساخت 
طبیعی، منابع، زبان و غیره، فرهنگ خاصی حاکم می گردد )شمس و 
امینی، 1388(. هدف دولت ها از گسترش فرهنگ در نواحی روستایی 
بهبود  تربیت،  و  تعلیم  سطح  ارتقای  عمومی،  برنامه های  از  حمایت 

ارزش ها و کرامات انسانی و تسریع توسعه فرهنگی است.
توسعه را، به معنای کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده برای 
در  نوظهور  پدیده ای  می توان  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت  به  نیل 
قرن بیستم دانست که از سال 1917 میالدی از اتحاد جماهیر شوروی 
سابق آغاز شد و از دهه های بعد، نگرش ساختاری به مفهوم توسعه، 
پویایی، تداوم و پایداری آن با توجه به ابعاد فضایی ـ مکانی مد نظر 
قرار گرفت و توسعه به مثابه ابزاری برای تعادل و آشتی میان نظام 
آقایاری  )افتخاری و  اقتصادی ـ اجتماعی گردید  با نظام  اکولوژیکی 
هیر، 1386(. تا این که در سال 1970 میالدی رویکردهای توسعه به 
در  به خصوص  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  روستایی  توسعه  ویژه 
در  فقر  نیافته مطرح شد، که هدفی چون کاهش  توسعه  کشورهای 
ارتباط دوسویه بین شهر و  نیازهای اساسی،  نواحی روستایی، تأمین 
دامپروری  و  بین آن ها، گسترش کشاورزی  پیوند ساختاری  و  روستا 
و توسعه عدالت اجتماعی در نواحی روستایی را مورد توجه قرار داد. 
راستای  در  کارکرد  و  محتوا  لحاظ  از  روستایی  توسعه  مفهوم  اگرچه 
سازماندهی توسعه در نواحی روستایی، به طور مداوم تغییر کرده است، 
اجتماعی  زندگی  بهبود  برای  راهبردی  به عنوان  روستایی  توسعه  اما 
آنجا  از  است.  شده  گرفته  نظر  در  روستایی  فقیر  مردم  اقتصادی  و 
که هدف اصلی توسعه روستایی کاهش فقر است، برنامه های توسعه 
منابع  توسعه  بهره وری،  تولیدات،  افزایش  منظور  به  باید  روستایی 
انسانی و گسترش فرصت های اشتغال طراحی شود و روند توسعه نیز 
نباید بنیان های محیطی را تخریب کند. با توجه به ماهیت چندبعدی 
فعالیت های توسعه روستایی و این باور که برنامه های توسعه روستایی 
با تمرکز بر یک بعد تحقق نمی یابد، عبارت توسعه پایدار و یا توسعه 
استفاده  روستایی  توسعه  مختلف  اهداف  به  توجه  برای  جانبه  همه 

می شود )رضوانی، 1381(.
از  حمایت  روستایی  نواحی  در  فرهنگ  گسترش  از  دولت ها  هدف 
و  ارزش ها  بهبود  تربیت،  و  تعلیم  ارتقای سطح  عمومی،  برنامه های 
 .)Mcc, 2011( کرامات انسانی و تسریع توسعه فرهنگ بومی است
این فرآیند فراگیر تصمیم گیری و مشاوره ای سرآغاز خودباوری محلی 
بهبود،  شناسایی،  در  دولت ها  به  که  چرا  است،  روستایی  نواحی  در 
می کند.  کمک  محلی  فرهنگ های  رونق  و  فرهنگی  منابع  کشف 
گاهی به عنوان یک راهبرد استراتژیک است که به طور مستقیم و 

غیرمستقیم برنامه ریزی های دولت را در جهت هدایت منابع فرهنگی 
از طریق طیف گسترده ای فعالیت های فرهنگ بومی - محلی رونق 

.)Wiliva, 2010( می دهد
در سطح ملی و به خصوص در مناطق روستایی، اهمیت فرهنگ در 
دو جنبه خالصه می شود، نخست جایگاهی که فرهنگ در هویت و 
موجودیت جامعه دارد و دیگری نقشی که فرهنگ در پیشرفت جوامع 
ایفا می کند )مظاهری، کاوسی و موسوی، 1388(. چرا که از عوامل 
محیط  بودن  باز  و  انعطاف پذیر  میزان  جامعه  یک  در  تحول  ایجاد 
فرهنگی یک جامعه است. هرچه جامعه از نظر عقیدتی انعطاف پذیرتر 
باشد آثار و نقش فرهنگ سریع تر خواهد بود )پورطاهری، رکن الدین 

افتخاری و نیکبخت، 1390(.
است  روستایی شده  پایدار  توسعه  و  توسعه  از  که  تعاریفی  براساس 
توسعه پایدار به عنوان تأمین نیازهای فعلی افراد و استفاده از منابع، 
چندان  دو  مفهوم  بعدی  نسل های  برای  آن  افتادن  خطر  به  بدون 
ویژگی های  از  روستایی  و  شهری  نواحی  در  پایدار  توسعه  می یابد. 
فرهنگ  بین  این  در  است.  برخوردار  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
در بعد رویکردهای اجتماعی جای گرفته که تحوالت دهه اخیر ابعاد 
توسعه این هویت بشری را دستخوش تحوالت کرده است و نقش آن 
به خصوص در مناطق روستایی بیشتر به سوی ضدیت علیه فرهنگ 

بومی ـ محلی پیش رفته است.

مبانی نظری فرهنگ
انواع  به  می نامند  فرهنگ  انسانی  علوم  متخصصین  امروزه  آنچه 
مختلف تعریف و تفسیر شده است. مجموعه ای از طرز تفکر، احساس 
اشتراکی  و وجه  بوده  اکتسابی  که  گرفته  بیش شکل  و  و عمل کم 
است میان گروه ها و به نحو عینی و نمادین به جامعه شکل خاص و 
متمایزی می بخشد. بنابراین تعریف فرهنگ شامل همه فعالیت های 
انسان می شود و سیمای واقعی زندگی انسان ها است زیرا توسط آن ها 
عواملی  به  بسته  فرهنگ ها   .)1381 )شیبانی،  است  آمده  وجود  به 
دانش  مردم،  امیال  و  نیازها  از  عبارت اند  عوامل  این  می کنند.  تغییر 
مدیریت  اجتماعی،  سازمان  نحوه  )تکنولوژی ها(،  مهارت ها  و  )علم( 
نوآوری، زبان محاوره به  توانایی  محیط زیست، پزشکی، خالقیت و 
ارتباطات  انتقال تکنولوژی و  ارتباط جمعی،  تأثیر وسایل  ویژه تحت 
)پهلوان،  و...  مهاجرت  تجارت،  و  اقتصادی  مبادالت  فرهنگی،  میان 
از  مؤلفه ای  عنوان  به  را  فرهنگ   ،)1389( فسخودی  امینی   .)1382
ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه و شیوه زندگی و عادات و رسوم 
که  می داند  می کنند،  پیروی  آن  از  افراد  که  هنجارهایی  و همچنین 
همواره به وجودآورنده هویت و ضامن بقا و دوام جوامع بوده است. 
و  کردن  کار  نقش پذیری  فرهنگ  می دارد،  بیان  گودمن   همچنین 
سنت ها،  رسوم،  از  برخاسته  و  است  ملت  یک  تاریخ  یافتگی  توسعه 
عادت ها و ارزش های جامعه است )نقوی، پایدار و محمودی، 1392(. 
امروزه فرهنگ به حوزه ای بسیار پیچیده و بحث آفرین تبدیل شده 
است، زیرا زمانی که فرهنگ های جهان به درون فرهنگ های محلی 
رخنه می کنند، پیکربندی های جدیدی سر برمی آورند که هر دو قطب 

جهانی و محلی را با هم درمی آمیزند )سحابی، 1389(.
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فرهنگ دارای دو عنصر مادی و غیرمادی است که ویژگی هایی به 
بسیار وسیعی  در سطح  و جوامع  فرهنگ ها  دارد: نخست؛  این شرح 
که  است  بیشتر مشهود  زمانی  ویژه  به  حالت  این  ناهمگون هستند، 
برای فرهنگ ذکر  به عنوان جایگزین هایی  هویت های ملی وسیعی 
تاریخ،  جغرافیا،  زمان،  با  که  است  عاملی  فرهنگ،  دوم؛  می شوند. 
و  ملیت  روستانشینی،  شهرنشینی،  نژاد،  اجتماعی،  طبقه  مذهب، 
طریق  از  فرهنگ ها  سوم؛  می آمیزد.  درهم  دیگری  بسیار  مقوالت 
مسافرت، تجارت، وسایل ارتباط جمعی، گروه های تبلیغی و دیگر منابع 
تغییر و توسعه می یابند. چهارم؛ فرهنگ، غریزی نیست بلکه آموختنی 
است. به عبارت دیگر فرهنگ از عادات و تجربیاتی تشکیل می شود 
که افراد در طول حیات خویش می آموزند. فلسفه وجود تعلیم و تربیت 
در جامعه انسانی بر اساس همین ویژگی است. پنجم؛ فرهنگ، افراد 
یک جامعه را قادر به پیش بینی رفتار یکدیگر می سازد، به طوری که 
افراد می توانند برحسب رفتار و گفتار خود، واکنش های دیگران را از 
برای دریافت واکنش مطلوب چه  بدانند که  پیش تشخیص دهند و 

رفتار و گفتاری باید داشته باشند )صالح نیا، دهنوی و حق نژاد، 1389(.

توسعه
ذهن  همواره  که  است  مباحثی  جمله  از  یافتگی  توسعه  و  توسعه 
سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود مشغول داشته است. کشورهای 
به  دستیابی  خواهان  آن ها  دهنده ی  تشکیل  مناطق  حتی  و  مختلف 
سطحی از توسعه متعادل و پایدار هستند که بتواند به بهبود زندگی 

تمام مردمان بیانجامد. اما این که توسعه چیست و انتظار مردم و جامعه 
از این فرآیند چیست، اصلی ترین سؤالی است که شاید پاسخ واحدی 
به آن داده نشده است. تعاریف مختلف و متعددی از توسعه ارائه شده 
است که به رغم متفاوت بودن آن ها، همگی بر گستردگی و چند بعدی 
بودن توسعه اتفاق نظر داشته و غایت آن را بهبود شرایط زندگی و یا 
به عبارتی زندگی بهتر و برتر برای تمامی نسل ها می دانند )بختیاری، 
به  کوششی  را  توسعه  روشه،  گی   .)1385 حسین پور،  و  دهقانی زاده 
فشارها  رفع  جهت  در  راه حلی  یا  نیافته  تحقق  تعادلی  ایجاد  منظور 
و  اجتماعی  زندگی  مختلف  بخش های  بین  پیوسته  که  و مشکالتی 
انسانی وجود دارد، تعریف می کند. از نظر او توسعه کلیه کنش هایی 
تحقق  سوی  به  جامعه ای  دادن  سوق  منظور  به  که  دربرمی گیرد  را 
مجموعه ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی صورت می گیرد، 
که در ارتباط با بعضی ارزش ها مطلوب تشخیص داده شده است )گی 

روشه، 1384(.
ازکیا بر این باور است که در تعریف توسعه باید توجه داشت که اواًل 
توسعه را مقوله ای ارزشی بدانیم، دوم این که آن را فرآیندی پیچیده، 
ارتباط و قرابت  به  قائل  نهایتًا  بعدی تصور کنیم و  غیرخطی و چند 
آن با مفهوم بهبود باشیم )ازکیا، 1384(. عظیمی )1382(، توسعه را 
این گونه تعریف می کند »توسعه فرآیندی است که طی آن باورهای 
فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی 
به صورت بنیادی متحول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته 

شده جدید شوند و طی این فرآیند، سطح رفاه جامعه ارتقاء می یابد«.
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توسعه فرهنگی
و  کمال  و  جلو  به  رو  فرهنگی  تحول  و  تغییر  نوعی  اصطالح،  این 
پیشرفت است که دارای بار ارزشی است. به بیان دقیق تر دگرگونی 
ناپیوسته تر  و  ساده تر  صورتی  از  آن،  از  عنصری  یا  و  فرهنگ  یک 
به صورتی پیوسته تر و پیچیده تر را توسعه فرهنگی می نامند. توسعه 
و  انسان  قابلیت های  پرورش  آن  هدف  که  است  امری  فرهنگی، 
نیروی  عامل  روند،  این  در  اوست.  امکان های  و  توانایی ها  گسترش 
در   .)1391 )گرجی بندپی،  دارد  عهده  بر  تعیین کننده  نقشی  انسانی 
همین رابطه، اردالن )1381( نیز بیان می دارد که توسعه فرهنگی نیز 
مانند توسعه آموزش و توسعه علمی و فنی در آخرین تحلیل، مسیر و 
مبحث جداگانه ای نیست بلکه جزء جدایی ناپذیر توسعه عمومی و کلی 

است که وسیله، محتوی و غایت آن، انسان است.

ارتباط فرهنگ، توسعه و توسعه فرهنگی
انتقال  برای  است،  معتقد  امریکایی  اقتصاددان  و  تاریخ دان  روستو  
از توسعه نیافتگی به توسعه، یک رشته قدم هایی وجود دارد که همه 
نخست  باید  سنتی  جامعه  از  گذر  برای  بگذرند.  آن  از  باید  کشورها 
آگاهی الزم که شرط مقدماتی برای خیز به سوی رشد است ایجاد 
توسعه  آن  تبع  به  و  پذیرد  صورت  تغییرات  است  الزم  سپس  شود، 
که  است  آگاهی  همان  توسعه  اول  گام  و  الزمه  پس  گیرد.  صورت 
به هر حال به طریقی باید ایجاد شود )گرجی بندپی، 1391(. امروزه 
توسعه فرهنگی، پیش شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی 
موفق تلقی می شوند که در وهله نخست بتوانند به توسعه فرهنگی 
در سطوح جامعه و افراد دست یابند. توسعه، به دلیل آن که دستاورد 
انسان محسوب می گردد در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی 
است و بر تحول ارگانیک داللت دارد. هدف از توسعه، ایجاد زندگی 

پرثمرهای است که توسط فرهنگ تعریف می شود.
در مورد اثر فرهنگ بر توسعه، می توان به ایجاد دارایی های زیادی 
ارتقای  در  که  نمود  اشاره  فرهنگی  و محصوالت  مهارت ها  قبیل  از 
رفاه جامعه اثر بسزایی دارد. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، 
اساسی  معیارهای  مهم ترین  از  یکی  جامعه،  امکانات  و  دستاوردها 
توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه عالوه بر رشد در همه جهات، 

توزیع متعادل را نیز دربرمی گیرد )تقوایی و قائد رحمتی، 1385(.
ازکیا و غفاری )1384(، حاصل فرآیند توسعه فرهنگی را، کنار گذاشتن 
خرده فرهنگ های نامناسب توسعه ای می دانند و بیان می دارند توسعه 
با ایجاد تغییراتی در حوزه های  فرهنگی، فرآیندی است که طی آن 
شخصیت  باورها،  و  قابلیت ها  انسان ها،  گرایشی  و  شناختی  ادراکی، 
ویژه ای را در آن ها به وجود می آورد که حاصل این باورها و قابلیت ها، 

رفتارها و کنش هایی است که مناسب توسعه است.
به طور کلی؛ می توان گفت، توسعه فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرآیند 
توسعه محسوب می شود به گونه ای که زمینه و بستر مناسب را برای 
توسعه فراهم می سازد. توسعه فرهنگی، هم علت توسعه و هم معلول 
آن بوده و محوری ترین هدف در توسعه فرهنگی کمال انسانیت است. 
امروزه یکی از بحث برانگیزترین مباحث به ویژه در جوامع در حال 

در چنین فضایی  و  بوده  فرهنگی  توسعه  و  فرهنگ  توسعه، موضوع 
توسعه به عنوان فرآیندی چند بعدی، تالش برای بهبود زندگی مادی 
و معنوی انسان تلقی شده و فرهنگ به منزله بنیان زندگی فکری و 
معرفتی جامعه محسوب می شود. ارتباط متقابل این دو، امکان رشد 

توانایی های انسان را فراهم می آورد )عطافر و آقاسی، 1391(.

توسعه روستایی
توسعه روستایی فرآیندی است که منجر به ارتقای توانایی روستاییان 
برای کنترل محیطشان بشود و خاستگاه آن، کاربرد وسیع تری باشد 
روستایی  توسعه  بنابراین،  می کند.  تضمین  را  کنترل  این گونه  که 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  نهادی،  مؤلفه های  است که  پدیده ای 
تکنولوژیکی و فیزیکی را که می بایست به طور همه جانبه ارتقا یابند 
روستا  ساکنان  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی  کیفیت  بهبود  زمینه  تا 
فراهم گردد، در بر می گیرد. با توجه به دیدگاه های مختلف در زمینه 
نیز متعدد و مختلف  ارائه شده  تعاریف  برنامه ریزی توسعه روستایی، 
را  روستایی  توسعه  خود،  نظری  چهارچوب  بنابر  دیدگاه  هر  و  است 
مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا جایی که بعضی بر این باورند 
که هدف توسعه روستایی صرفًا تحول وضعیت و شرایط روستاها از 
نظر اقتصادی نیست بلکه توسعه متعادل اجتماعی و اقتصادی مناطق 
مشخص همراه با توجه خاص به حداکثر بهره برداری از منابع محلی 
و توزیع عادالنه و گسترده تر منافع ناشی از توسعه را دنبال می کند. 
مسلم است که توسعه روستایی شامل یک فرآیند عمیق تغییرات در 
کل جامعه محلی و از همه مهم تر، در نقش افراد است )افتخاری و 

مهدوی، 1385(.
توسعه روستایی دگرگونی همه جانبه ی کیفی و کمی جوامع روستایی 
و تغییر ساختارهای روستایی از حالت سنتی به حالت مدرن است که 
اجتماعی،  اقتصادی،  این ساختارها در سطح خرد شامل ساختارهای 
ارتباطی و فرهنگی می باشند )سام  آرام، 1378(. توسعه روستایی به 
عنوان یک فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط 
روستاییان،  درآمد  و  اشتغال  افزایش  و  بازدهی  بهبود  شامل  روستا، 
آموزش و پرورش و  تغذیه، مسکن،  قابل قبول سطح  تأمین حداقل 

بهداشت می باشد )فتحی و مطلق، 1389(.

مفهوم توسعه پایدار
توسعه   ،1987 درسال  توسعه  و  زیست  محیط  جهانی  کمیسیون 
نیاز  که  توسعه ای  است:  نموده  تعریف  زیر  به صورت ساده  را  پایدار 
آینده  نسل های  توانایی  آن که  بدون  می کند،  تأمین  را  امروز  انسان 
را در برآورده نمودن نیازهایشان به مخاطره بیفکند. به عبارت دیگر؛ 
توسعه پایدار، فرآیندی است که در آن بهره برداری از منابع طبیعی، 
جهت گیری سرمایه گذاری ها و توسعه تکنولوژیکی و تغییرات بنیادین، 
همگی به صورت هماهنگ و در جهت افزایش قابلیت های نسل امروز 
و همچنین نسل های آینده در تأمین نیازهایشان می باشد )عبداللهی 
لهاسیی زاده  پایدار،  توسعه  از  دیگری  تعریف  در   .)1386 اکبری،  و 
بعدی  چند  مفهوم  یک  توسعه  می نویسد:  لهمن  از  نقل  به   )1384(
و  بعدی  چند  است  جریانی  توسعه،  یعنی  است.  ارزشی  بار  دارای  و 
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پیچیده که در خود، تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام 
اقتصادی - اجتماعی را به همراه دارد. عالوه بر افزایش و بهبود در 
میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، 
اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم 
است. توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را 
نیز در برمی گیرد. این تعریف از توسعه بر بهبود و دگرگونی اساسی 
قرار  توجه  مورد  باید  که  مفهومی  اما  دارد  تأکید  سنتی  ساختارهای 
تا همه  باشد  به گونه ای  باید  توسعه و دگرگونی  این است که  گیرد 
ابعاد ساخت ها با هم دیگر به وحدت رسیده و نسل های آینده و محیط 
زیست در این توسعه لحاظ گردد. چیزی که در توسعه پایدار به آن 

توجه ویژه ای شده است.

توسعه پایدار روستایی
امروزه توسعه پایدار روستایی از مهم ترین چالش های برنامه ریزان و 
سیاست گذاران به شمار می آید. به عبارت دیگر، توسعه پایدار روستایی 
از اصول و اهداف غایی پروژه ها، سیاست ها و طرح های توسعه ای در 
مناطق روستایی است. توسعه پایدار روستایی عبارت است از مدیریت 
و  فنی  تغییرات  به  و جهت دهی  روستا  موجود  طبیعی  منابع  حفظ  و 
در  بشری چه  نیازهای  برآورده سازی مستمر  به شیوه ای که  نهادی، 
زمان حاضر و چه در آینده برای مردم روستا تضمین شود )عبداللهی و 
همکاران، 1388(. چنین توسعه ای موجب حفظ پایداری منابع ارضی 
و آبی و همچنین منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی در منطقه می شود، به 
زوال محیط زیست نمی انجامد، از لحاظ فنی مناسب است و از نظر 
اقتصادی می توان آن را ماندنی برشمرد و از لحاظ اجتماعی نیز مقبول 
است )FAO, 2003(. از سوی دیگر، بانک جهانی، مشارکت جوامع 
روستایی را به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در روستا، راهی 

اساسی در اجرای اولویت های توسعه پایدار روستایی برشمرده است.

رویکردهای مؤثر در گسترش توسعه پایدار روستایی
و  شهری  تعصبات  بدون  توسعه،  فرآیند  دقیق  و  مناسب  کیفیت 

روستایی در جهت رشد اقتصاد محلی؛
به  توجه  با  محیطی  بهره برداری  و  محلی  مشارکت های  افزایش 

سیاست های دولتی؛
ایجاد برنامه ریزی اصولی در جهت خلق فرصت های مناسب توسعه 

برای همه افراد در نواحی روستایی؛
حمایت از فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی،

گسترش فرهنگ خودباوری و کار گروهی.
 

توسعه فرهنگی مناطق روستایی
توسعه  صاحب نظران  از  بسیاری  شد،  گفته  قباًل  که  طور  همان 
فرهنگی را به مثابه سنگ بنای توسعه قلمداد نموده اند، از این رو باید 
اذعان داشت از جمله مسائلی که می تواند به توسعه روستاها کمک 
شایانی کند توجه به مسئله فرهنگ در مناطق روستایی است. مطرح 
شدن فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی 
آخرین  از  برنامه ریزی ها  در  آن  به  پرداختن  ضرورت  و  کشورها 

با مطرح  برداشته شده است.  اخیر  گام هایی است که طی سال های 
شدن موضوع برنامه ریزی در امور فرهنگی بعضی از صاحب نظران به 
دلیل ناکام ماندن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه ای مبتنی 
بر الگوی توسعه غرب و ملزومات فرهنگی آن در کشورهای در حال 
توسعه و توسعه نیافته که عمدتًا در قالب فرهنگ توسعه مطرح بوده، 
به تدریج زمینه برای به کارگیری الگویی متناسب با فرهنگ جوامع 
مختلف توسط نهادها و سازمان های درگیر امر توسعه را مهیا کردند به 
گونه ای که سازمان فرهنگی یونسکو دهه 1997-1987 را دهه توسعه 
فرهنگی اعالم نمود. بنابراین، توجه به فرهنگ و توسعه فرهنگی در 
الگوی توسعه در سطوح ملی، منطقه ای و محلی و روستایی اهمیت 
یافت. به منظور پیش برد سیاست ها و برنامه های توسعه فرهنگی در 
مناطق روستایی نیازمند مدیریتی یکپارچه و کارآمد هستیم. در واقع، 
توسعه فرهنگی در مناطق روستایی و به عبارتی موفقیت برنامه های 

زیربخش های فعال در فرهنگنهادها و ادارات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد

خانه فرهنگ

سازمان تربیت بدنی
فعالیت تربیت بدنی در مدارس

کانون ورزشی دانش آموزی

معاونت فنی و امور بهره وریسازمان صدا و سیما

دفتر امور فرهنگیسازمان تبلیغات اسالمی

سازمان اوقاف و امور خیریه

معاونت اوقاف و امور خیریه

معاونت امور فرهنگی

دفتر آموزش و مسابقات قرآنی

معاونت بقاع و اماکن متبرکه

مشارکت جوانان در سازندگیسازمان ملی جوانان

مشارکت های مردمیشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

وزارت کشور
دهیاری ها

شورای اسالمی روستا

سازمان نیروهای مسلح
پایگاه مقاومت بسیج

پاسگاه انتظامی

شورای حل اختالفوزارت دادگستری

زیربخش های فعال در فرهنگنهادها و ادارات

اتحادیه انجمن دانش آموزیوزارت آموزش و پرورش

وزارت جهاد کشاورزی
مدارس

خانه ترویج

جدول 1: نهادها و ادارات متولی توسعه فرهنگی مناطق روستایی
نهادها و ادارات زیربخش های فعال در فرهنگ

منبع: )فاضل نیا، توکلی و تاج بخش، 1389(



27شماره 45ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
توسعه فرهنگی در مناطق روستایی، نیازمند سازوکارهای اجرایی است 
اکنون در قالب نهادهایی خاص در مناطق روستایی که به طور  که 
روستایی  مناطق  در  فرهنگی  امور  متولی  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم 
هستند، درحال اجرا می باشند. در جدول )1( می توانیم نهادها و ادارات 
متولی توسعه فرهنگی در مناطق روستایی را مشاهده کنیم )فاضل نیا، 

توکلی و تاج بخش، 1389(.
شناخت فرهنگ روستایی و کاربرد توسعه پایدار

درک  نوعی  بیان  فرهنگ  جامعه شناسان،  و  مردم شناسان  نظر  به 
طول  در  منطقی  براساس  که  است  کاری  تجربه  و  اخالقی  مسائل 
تاریخ شکل گرفته، سازمان می یابد و دگرگونی پیدا می کند. کوشش 
ما می تواند بر این پایه باشد که اهمیت اساسی چنین میراث فرهنگی 
داشته  را  خود  خاص  و  عام  شکل  است  ممکن  هرمنطقه  در  که  را 
باشد، تجزیه و تحلیل کنیم و ابتکارات، ابداعات، ابزارها و قالب هایی 
روستاییان  وسیع تر  مشارکت  جهت  در  می شود،  ناشی  آن  از  که  را 
نظم  دارای  غالبًا  اجتماعی  قالب های  و  ابزارها  این  ببریم.  کار  به 
اقلیمی و جغرافیایی، تجربیات  است و محتوای آن شامل مشاهدات 
بر  می باشد.  مذهبی  اعتقادهای  و  روستایی  محیط  به  مربوط  عملی 
این اساس هم یاری، یارگیری و تعاون به صورت سنتی خود از نظر 
تاریخی سابقه ای طوالنی دارد و نمونه های بسیاری از آن در مصر، 
یونان و ایران باستان و جوامع دیگر دیده شده است. بررسی های به 
عمل آمده، نشان می دهند که فرهنگ به راستی مهم است. در نتیجه 
پیوند رویکردهای توسعه پایدار با توسعه روستایی و رفاه اجتماعی و 
فرهنگی، منشأ نقدی است که به عملکرد نهادهای دولتی کشورهای 
مستقیم تر  ارتباط  و  پیوند  این  کردن  برقرار  عدم  در  توسعه  حال  در 
منابع برای دستیابی به توسعه و رفاه اجتماعی و فرهنگی پایدارتر وارد 
است. عملکرد اغلب نهادهای دولتی در این کشورها به تحلیل بردن 
شبکه ها و گروه های موجود محلی متکی است که موجب می شود تا 
مردم محلی احساس تزیینی بودن مشارکتشان، عدم احساس تعلق و 
عدم مالکیت به پروژه ها را داشته باشند. بنیاد کلوگ در سال 1992 
روستایی  توسعه  فعالیت های  آمریکا  جنوبی  و  شمالی  ایالت های  در 
مبتنی بر توسعه پایدار را با هدف متحد کردن، توانمندسازی اجتماعات 
محلی و زیست پذیری محیط انجام داده است. به طوری که ساکنین 
این اجتماعات در همه فرآیندهای پروژه ها به طور فعالی سهیم بودند. 
از خود ساکنین  توانا  بر عهده فردی مستعد و  این پروژه ها  مدیریت 
گذاشته شده بود. از بیرون نیز فردی به عنوان تسهیل گر در اجتماع 
روستایی حضور داشت که به امر انتقال اطالعات، آموزش مهارت ها 
و استفاده از منابع می پرداخت. این نقش در میزان موفقیت پروژه ها از 

اهمیت به سزایی برخوردار است )حسن زاده، ایزدی جیران، 1388(.
توسعه  تحقق  عوامل  مهم ترین  از  یکی  روستایی  فرهنگ  اساسًا 
است. از این رو، توسعه فرهنگی، هم یکی از پیش شرط های بنیادی 
تحقق توسعه و هم یکی از آرمان های بنیادی توسعه در هر جامعه و 
از همین رو بیشتر صاحب نظران  به خصوص نواحی روستایی است؛ 
تأکید  متحد،  ملل  سازمان  مسئوالن  و  کارگزاران  ازجمله  توسعه، 
خاصی بر فرهنگ به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحقق توسعه 
دارند )بابایی فرد، 1389(. عوامل فرهنگی طیف وسیعی از عناصر را 

دربرمی گیرد که با عوامل دیگری چون عوامل شخصیتی و اجتماعی 
تداخل پیدا می کند. چند نمونه از عوامل فرهنگی مؤثر در روند توسعه 

و توسعه روستایی را در جدول )2( مشاهده می کنیم.

جدول 2: عوامل فرهنگی مؤثر در روند توسعه و توسعه روستایی
عوامل ویژگی ها

 منبع: )رحیمی، 1377(

تقریبًا یکی از ویژگی های بارز الگوهای توسعه ای که در عمل در اکثر 
کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته است سرعت فاحش توسعه 
یافتن مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است، به طوری که 
نه تنها در مناطق روستایی فاصله ای چشمگیر در زمینه سرمایه گذاری 
اجتماعی  و  از نظر مسائل فرهنگی  بلکه  به چشم می خورد،  تولید  و 
مانند آموزش، سالمتی و امنیت اجتماعی که همه جزء پیش شرط های 
توسعه انسانی هستند نیز دارای توسعه نیافتگی های فاحشی نسبت به 
ـ  روستا  بی رویه  مهاجرت های  وضعیت  این  هستند،  شهری  مناطق 
مقدمه ای  است، که خود  داشته  دنبال  به  این کشورها  در  را  شهری 
برای مشکالت فراگیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ویژه در مراکز 
رویکردها  کلی  به طور  مطلق، 1389(.  و  )فتحی  است  بوده  شهری 
کرد:  بیان  شرح  بدین  می توان  را  روستایی  توسعه  راهبردهای  و 
1- رویکرد فیزیکی ـ کالبدی: شامل راهبرد بهبود زیرساختمان، 2- 
ارضی،  اصالحات  انقالب سبز،  راهبردهای  اقتصادی: شامل  رویکرد 
فرهنگی  ـ  اجتماعی  رویکرد   -3 اساسی،  نیازهای  و  شدن  صنعتی 
رویکرد   -4 مردمی،  مشارکت  و  جامعه ای  توسعه  راهبردهای  شامل 
فضایی، ناحیه ای و منطقه ای: شامل راهبردهای تحلیل مکانی، نظام 
سلسله مراتبی سکونتگاه ها، توسعه یکپارچه ناحیه ای و توسعه زیست 

ویژگی هاعوامل

زمینه فرهنگی

به مجموعه دانش و فن های موجود که در 
دسترس مخترعان قرار دارد. هرچه فرهنگ 

رشد کند بر مجموعه دانش و فن در آن افزوده 
می شود.

ارزش ها و هنجارها

نظام ارزشی هر جامعه اصول تعمیم یافته 
انتزاعی درباره رفتار افراد آن جامعه است. 

عدم موفقیت بعضی از برنامه های اصالحی در 
روستاها از آنجا ناشی می شود که روستاییان در 

برابر دگرگونی ها مقاوم ترند.

باورهای جبر 
مسلکی

دترمینیسم و اعتقاد به قضا و قدر تا حدود 
زیادی می تواند مانع از تغییر شود. این گونه 

نگرش و بینش با روحیه حادثه جویی که پیش نیاز 
توسعه است سازگاری ندارد.

قوم مداری

امروزه تقریبًا قوم مداری فرهنگی امری جهان 
شمول است. جوامعی که خواهان توسعه اند

وجود این احساس در حد افراطی آن می تواند 
سد بزرگی در برابر اصالحات باشد.

یکی از عوامل ناقص، نسبیت فرهنگی است و غرور و افتخار
با قوم مداری فرهنگی همبستگی دارد.
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ناحیه و توسعه پایدار.

رویکرد توسعه پایدار آخرین رویکرد مورد قبول درعرصه برنامه ریزی 
چالش های  پایدار،  توسعه  به  رسیدن  راستای  در  می باشد.  روستایی 
این  می گردد.  پایدار  توسعه  تحقق  از  مانع  که  دارند  وجود  زیادی 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مدیریتی،  چالش های  شامل  چالش ها 
پایدار تمام  بنابراین، در برنامه ریزی توسعه  فیزیکی و کالبدی است. 
مؤلفه ها در چهار نظام محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی 
برنامه ریزی  این اساس در مطالعات و  بر  باید مورد توجه قرار گیرد. 
توسعه پایدار باید نگرش سیستمی مورد توجه باشد، با توجه به این که 
ارزیابی توان اکولوژیکی نقش زیربنایی در توسعه پایدار دارد. البته باید 
توجه داشت که تحقق توسعه پایدار مستلزم رعایت پیش شرط هایی نیز 
می باشد که مهم ترین آن ها مشارکت مردمی، فعالیت های آموزشی و 
تقویت نقش تشکل های مردمی در فرآیند فرهنگ توسعه پایدار است 
)فتحی و مطلق، 1389(. رسیدن به توسعه به عوامل و شرایط مختلفی 
بستگی دارد که باید در کنار هم قرار گیرند تا اهداف توسعه محقق 
بخش  در  حداقل  نیافته  توسعه  کشورهای  در  توسعه  تجربه  شوند. 
نقش فرهنگ  و  توسعه  به  نحوه نگرش  نشان می دهد که  روستایی 
بومی و روش ها و راهبردهای اتخاذ شده، نقش کلیدی در موفقیت یا 
عدم موفقیت برنامه های توسعه دارد. بسیاری از صاحب نظران دلیل 
عدم موفقیت در بهبود وضعیت جامعه روستایی و شکست برنامه های 
توسعه در روستاها را به نحوه نگرش به توسعه روستایی و راهبردهای 

اتخاذ شده مربوط می دانند )دشتی، منوری و سبزقبائی، 1387(.

نقش مدیریت روستا در توسعه فرهنگی
همان طور که قباًل گفته شد، به منظور پیش برد سیاست ها و برنامه های 
و  یکپارچه  مدیریتی  نیازمند  روستایی،  مناطق  در  فرهنگی  توسعه 
به  و  مناطق روستایی  در  فرهنگی  توسعه  واقع  در  کارآمد می باشیم. 
نیازمند  مناطق،  این  در  فرهنگی  توسعه  برنامه های  موفقیت  عبارتی 
خاص  نهادهایی  قالب  در  اینک  هم  که  است  اجرایی  سازوکارهای 
در مناطق روستایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، متولی امور 
جدول  به  )توجه  می باشند  اجرا  حال  در  هستند،  روستایی  فرهنگی 
1(. در این بین، دهیاری ها و شوراها نقش کلیدی در جهت توسعه و 
باالخص در جهت توسعه فرهنگی در سطح مناطق روستایی دارند و با 
عنایت به تحقیقات به عمل آمده بی شک تحقق توسعه پایدار روستایی 
به  روستایی  اسالمی  شوراهای  بین  سازنده  و  مثبت  تعامل  گرو  در 
پیگیری  و  نظارتی  وظایف  که  روستاییان  مستقیم  نمایندگان  عنوان 
منتخب شوراهای  و دهیاری ها که  را عهده دار می باشند  روستاها  در 
را  اجرایی  کارهای  انجام  و  مدیریت  ایفای  وظیفه  روستایی  اسالمی 
عهده دار می باشند، خواهد بود. بنابراین این تعامل باید ارتباط دو سویه 
مثبت و هدفمند در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی بوده تا شاهد 
موفقیت های زیادی در عرصه مدیریت روستا و توسعه پایدار روستایی 
باشیم. از این رو، برگزاری جلسات و کالس های آموزشی برای افزایش 
میزان آشنایی شوراهای اسالمی با وظایف دهیاران جهت هماهنگی 
و همسویی در توسعه پایدار روستایی؛ آموزش دهیاران و اعضای شورا 
مختلف  روستاهای  دهیاران  ارتباط  توسعه ای؛  مختلف  زمین های  در 

نظر  به  ضروری  بیشتر  همکاری  و  هم فکری  و  متقابل  درک  برای 
می رسد.

جمع بندی و نتیجه گیری
و  طبیعی  مواهب  اشتباه  به  توسعه  حال  در  کشورهای  گذشته،  در 
و  پنداشتند  خود  محوری  شایستگی های  را  صنعتی  توانمندی های 
گرفتند؛  نادیده  اصلی  زیرساخت  و  بستر  عنوان  به  را  فرهنگ  نقش 
فرهنگ؛ بازتابی از زندگی دیرینه در زیست بومی است که جوامع بدان 
گوناگون  عوامل  تأثیر  تحت  و  مختلف  دوره های  در  و  می گیرند  خو 
صور مختلفی می یابند ولی هسته نژادی سنتی خود را هم چنان حفظ 

می کنند.
و  مواجه اند  بسیاری  مشکالت  با  حاضر  زمان  در  روستایی  مناطق 
آینده روبه رو هستند.  نیز برای  انتخاب های متفاوتی  با  در عین حال 
بنابراین تصمیمات متعدد توسعه ای برای مناطق روستایی وجود دارد 
از طرف دیگر به  آید.  اقدامات الزم در مورد آن ها به عمل  باید  که 
جمعیتی  سکونتگاه های  دومین  عنوان  به  روستاها  که  می رسد  نظر 
کشور در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه قرار می گیرند و به همین 
دلیل توسعه آن ها با چالش بیشتری مواجه است. در زمینه روش های 
ارزیابی توسعه پایدار باید اذعان داشت که اغلب به تدوین چارچوبی 
برای شاخص ها بسنده شده است و نتایج به دست آمده از تحقیقات 
انجام شده، نشانگر وضعیت نامطلوب توسعه روستایی با رویکرد توسعه 
پایدار در نواحی روستایی است و در این بین سهم فرهنگ به کلی 

فراموش شده است.
نشان  ایران  در  روستایی  اجتماعات  کلی  بررسی وضعیت  نتیجه  در 
به  توجه  با  روستایی  نواحی  در  پایدار  توسعه  برنامه های  که  می دهد 
نقش و جایگاه آن در این نواحی انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارد. 
از آنجا که برنامه های توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینه ها 
دور مانده اند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی )از بعد 
فرهنگی( برجای نهاده اند. از سوی دیگر، در چند دهه اخیر، در جامعه 
رخ  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  حوزه های  در  عمیقی  تحوالت  ما 
داده است. الزمه فرصت سازی و بهره گیری مطلوب از این تحوالت، 
مقابله و مقاومت در برابر آن ها نیست؛ بلکه استقبال از این تحوالت 
و مدیریت آن ها بر اساس الگوی اسالمی و ایرانی است. اما در این 
میان، نواحی روستایی شکل هایی از سنت ها و آیین ها، ارزش ها، آداب 
و رسوم، فرهنگ و هویت مشخصی دارند و راهی جز حرکت به سوی 

توسعه فرهنگی ندارند.

پیشنهادها
در  را  پایداری  راهکارهای  و  راهبردها  از  سری  یک  بخش  این  در 

راستای توسعه جامعه روستایی از بعد فرهنگی بیان می نماییم:
1- آگاهی بخشی در مورد تغییر دادن عقاید و رفتارهای مصرف زدگی 
و تقلیدگونه به سمت خالقیت و پرورش استعدادها در ساختار جامعه 

روستایی.
راستای  در  روستاییان  بین  در  فرهنگی  تربیت  الگوهای  اجرای   -2
جهانی  فرآیند  با  متناسب  روستا  واقعی  زندگی  کردن سبک  نهادینه 
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شدن و حفظ هویت بومی - محلی.

جهت  اجتماعی  و  فرهنگی  تدابیر  اتخاذ   -3
عنوان یک  به  روستایی  نخبگان  و حفظ  نکوداشت 

سرمایه انسانی در روستا.
برای  مناسب  بسترسازی  و  زمینه  ایجاد   -4
و  مطبوعات  نشریات،  از  روستاییان  بهره مندی 

مجالت منطقه ای و ملی.
5- تشویق و ترغیب ساختار جوان جامعه روستایی 
به افزایش آگاهی محوری، دانش مدیریتی متناسب 

با ساختار جامعه روستایی.
6- اتخاذ تمهیدات فرهنگی مناسب برای مشارکت 

همه جانبه روستاییان در فعالیت های مختلف روستا.
معقوالنه  و  فرهنگی  سیاست گذاری  طراحی   -7

جهت رشد و آگاهی سواد رسانه ای در روستا.
8- ارائه پیام های تبلیغاتی- فرهنگی در روستا برای 

پیشبرد طرح های توسعه پایدار.
و  مساعی  تشریک  انسجام،  جهت  مشوقانه  راهکارهای  اتخاذ   -9

تقویت روحیه جمعی در فعالیت های روستایی.
10- تقویت و ترغیب فرهنگی جهت افزایش اعتماد جامعه روستایی 

به نتیجه بخش بودن و اثرگذاری طرح های توسعه مند روستایی.
از  جلوگیری  جهت  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاست گذاری   -11

بحران های فرهنگی و اجتماعی در ساختار جامعه روستایی.    
تحوالت  آخرین  به  دستیابی  در  روستایی  جامعه  جامعه پذیری   -12

علمی، عملی و تعامل فرهنگی با سایر ملل.
13- ایجاد تدابیر و سیاست گذاری برای تشویق و ترغیب جوانان در 

ادره امور اجرایی روستاها.
از  پیشگیری  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  راهکارهای  تدوین   -14

مهاجرت بی رویه به سایر نقاط.
برای  محلی  بومی-  افراد  سرمایه گذاری  به  تشویق  و  ترغیب   -15

توسعه پایدار روستا به جای سرمایه گذاری در سایر نقاط.
کنترل  و  نظارت  جهت   اجتماعی  و  فرهنگی  تمهیدات  ارائه   -16
و   روستا  پایدار  توسعه  همه جانبه  آسیب های  از  پیشگیری  اجتماعی، 

جلوگیری از رشد بی رویه شهرزدگی جامعه روستایی.
در  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه ریزی  و  تدابیر  اتخاذ   -17

جهت توسعه پایدار گردشگری روستا.
برنامه ها  از  بهره گیری  و  مطالعه  گسترش  که  آنجایی  از   -18
واطالعات گوناگون انواع رسانه های ارتباطی نوین، از جمله اینترنت 
می تواند میزان دانش و فرهیختگی افراد جامعه را افزایش داده و در 
نتیجه به توسعه فرهنگی کمک کند، پیشنهاد می شود: مراکز فرهنگی 
در سطح روستاها تأسیس و یا بر گسترش و سهولت دسترسی بیشتر به 
این مراکز تأکید شود. رسانه های ارتباط جمعی نوین همچون اینترنت 
مالی  توان  از طرفی،  و  یابد  و محروم گسترش  روستایی  مناطق  در 
از محصوالت فرهنگی  استفاده  و  خانواده های روستایی جهت خرید 

مختلف از سوی دولت باال برده شود.
و در نهایت می توان گفت در جهت تحقق به توسعه پایدار روستایی 

در روستاهای ایران، پیشنهاد می گردد توسط متولیان و صاحبان امر 
چشم انداز  تدوین  جمله  از  اولیه  پیش شرط های  به  جدی  صورت  به 
توسعه پایدار روستایی، وجود استراتژی برای توسعه پایدار روستایی، 
شکل گیری مدیریت محلی و مشارکت نهادینه مردم در فرآیند توسعه، 
وجود منابع الزم )سرمایه، نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات(، حاکمیت 
نگاه سرزمینی در فرآیند توسعه و مدیریت یکپارچه در فرآیند توسعه 

توجه گردد.
منابع و مآخذ
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روستایی در توسعه«. نشریه علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم 
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به  امسال  از شعار  اینکه بخشی  به  با توجه   
نظر شما  به  که  بفرمایید  دارد،  اشاره  فرهنگ  موضوع 

چه لزومی برای دخالت مردم در فرهنگ وجود دارد؟
امر انحصاری نیست و متعلق به همه است  اصواًل فرهنگ یک 
بنابراین همه مردم، باید در این فرهنگ نقش داشته باشند. ما االن 
عناوینی مانند فرهنگ عمومی داریم که به همین مساله توجه شده 
و شورایی هم تحت نام شورای فرهنگ عمومی درست شده است 
تا بتوانند مباحث فرهنگی و اجتماعی را به دقت مورد بررسی قرار 
بدهند و تصمیماتی را اخذ بکنند تا فرهنگ عمومی ارتقا پیدا کند. 
کننده ای  تعیین  و  مهم  حساس،  بسیار  امر  یک  عمومی  فرهنگ 
است که به هر میزان این فرهنگ از رشد و بالندگی برخوردار باشد، 
بیشتر تضمین  و روحی جامعه  پیشرفت فکری  و  امنیت  سالمت، 

می شود. با این نگاه، عرض من این است که ما نمی توانیم فرهنگ 
عمومی جامعه را به یک ایده و یک نظر منحصر بکنیم بلکه همه 

مردم باید در این موضوع مشارکت داشته باشند.
اما اگر سخن از فرهنگ است باید توجه داشته باشیم که مراد، هر 
فرهنگی هم نیست بلکه فرهنگی که مورد نظر و مورد قبول است، 
فرهنگ اسالمی است و هر مسلمان هم به تناسب درک و رشدی 
که دارد می تواند در این فرهنگ اسالمی، نقش خودش را ایفا بکند. 
اگر مراد از فرهنگ آن چیزی باشد که من و شما دنبال می کنیم 
یعنی فرهنگ اسالمی، سؤال شما هم اینگونه پاسخ داده می شود 
که هر مسلمانی نسبت به فرهنگ اسالمی خودش باید حساسیت ها 
و واکنش های مناسبی را نشان بدهد. از آنجا که مراد از فرهنگ 
هم فرهنگ دینی است، اقامه دین در قرآن به عهده همه گذاشته 

 گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا سلیمانی
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

مقام معظم رهبری در نوزدهم مهرماه سال 1391 و در سفر به استان خراسان شمالی، سفارش و تاکیداتی مبنی بر لزوم توجه به 
کانون های فرهنگی هنری مساجد داشتند. با توجه به نزدیک شدن به آن روز و نقش این کانون ها در ارتقای فرهنگ روستایی، 
فرهنگی  کانون های  عالی  ستاد  دبیر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور  سلیمانی،  حمیدرضا  با حجت االسالم والمسلمین  گفتگویی 
هنری مساجد کشور در خصوص فعالیت های این مجموعه و نیز لزوم دخالت مردم در زمینه فرهنگ انجام داده ایم که آنچه می خوانید 

حاصل این گفتگو است.
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شده است. چند اقامه در قرآن وجود دارد، اقامه عدالت، اقامه نماز 
و اقامه دین. دین متعلق به همه است و همه باید برای اقامه دین 
قیام بکنند و حرکت بکنند و فرهنگ ما هم در همین چهارچوب 
تعریف می شود؛ لذا همگان باید نسبت به فرهنگ حساسیت و توجه 

داشته باشند.

 به اعتقاد شما مشارکت های مردمی در حوزه 
چگونه  و  است  تاثیرگذار  چقدر  مساجد  فرهنگی  امور 

می توان میزان این مشارکت ها را افزایش داد؟
به  برنامه ریزی مدیران برمی گردد که ما چه میزان  به  این دیگر 
مردم سهم می دهیم. به هر میزان که مردم سهم پیدا بکنند، قطعًا 
در این کارها هم سرمایه گذاری خواهند کرد. ما در حوزه تاریخمان، 
مصداق شفاف آن را در مساجد می بینیم. آنچه که در مساجد مایه 
و  حضور  است،  شده  مسجدی  حرکت های  استمرار  و  سرافرازی 
را  مسجد  جماعت  امام  مسجد،  در  است.  بوده  مردمی  مشارکت 
مردم خودشان انتخاب می کنند و یا به طور مثال شما می توانید در 
مسجد محل نماز نخوانید و جای دیگری نماز بخوانید اما اگر این 
قائل هستید،  اهمیت  نماز خودتان  برای  انتخاب کردید  را  مسجد 
در وقت فضیلت نماز، حضور پیدا می کنید، نمازتان را به جماعت 
می خوانید، بعد هم اگر این مسجد نیازمند حمایت هایی باشد شما 
احساس بیگانگی نمی کنید بلکه احساس نزدیکی می کنید و فکر 

می کنید که باید دینتان را نسبت به مسجد ادا کنید.
 باید گفت که یک عنصر محوری در مسجد، می تواند مشارکت 
نقش  یک  آن ها  به  و  بکند  تقویت  فرهنگی  امور  در  را  مردم 
سازنده ای را اعطا بکند و به دنبالش بازتاب این حرکت را در مسجد 

دریافت بکند.
فرهنگی  کانون های  مدیران  انتخاب  نحوه   
هم  بخش  این  در  است؟  شکل  چه  به  مساجد  هنری 

مشارکت های مردمی دخیل است؟
در زمینه کانون های فرهنگی و هنری که محل مأموریت ماست 
هنری  فرهنگی  کانون های  مسؤول  عنوان  به  را  فردی  ما،  اتفاقًا 
بعضی ها  باشد.  کرده  معرفی  مسجد  جماعت  امام  که  می شناسیم 
کاری  برای  را  فردی  یک  بعد  و  می کنند  پیدا  ورود  مسجد  در 

منصوب می کنند. ما معتقدیم که این 
اگر  ما  نیست.  موثری  و  سالم  روش 
می خواهیم به یک جوانی، در مسجد 
فرهنگی-  کانون  برای  را  ماموریتی 
هنری مسجد واگذار بکنیم معرف او 
باید امام جماعت مسجد باشد. وقتی 
تأمین شد  امام جماعت مسجد،  نظر 
به سراغ هیئت امنای مسجد می رویم 
را  فرد  این  و می پرسیم که شما هم 
را  قبول دارید؟ آن ها هم یک فرمی 
باز  می کنند.  رضایت  اعالم  و  امضا 
بهتر  هم  ادامه  در  کار  اینکه  برای 
بسیج  پایگاه  سراغ  به  برود،  پیش 
آیا  به آن فرد می پرسیم که  از آن ها هم راجع  مسجد می رویم و 
می شناسند آن ها هم می گویند بله، از بچه های خودمان است، در 
پایگاه هم رفت و آمد دارد. به آن ها هم یک فرم می دهیم که پر 
بکنند. به این ترتیب داستان مفصل است. ما 7 کاربرگ داریم که 
این کاربرگ ها را باید مسجدی ها پر بکنند تا ما به یک جوانی که 
معمواًل لیسانس به باال است، مأموریت بدهیم که به عنوان نماینده 
ما کار را دنبال کنند و امکاناتی که ما می خواهیم به کانون بدهیم 
از طریق وی ارسال شود. در واقع یک مدل کوچک مردم ساالری 

دینی را ما در کانون های فرهنگی هنری مساجد دنبال می کنیم.
 از یک طرف فردی را مسجدی ها معرفی کرده اند و از این طرف 
ما به او یک ماموریتی را سپرده ایم که او به عنوان محور کانون، 
که   1371 سال  از  که  است  شده  این  نتیجه  بکند،  دنبال  را  کار 
شورای عالی انقالب فرهنگی، در مصوبه 302 به وزرات فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مأموریت داد که در جوار مساجدی که استعداد الزم 
را راه اندازی کند، چون مدل، مدل صحیحی بوده  را دارند کانون 
پوشش ستاد  در کشور، تحت  پایگاه  بر 18000  بالغ  امروز  است، 
عالی هماهنگی و نظارت بر کانون ها است که ما ساالنه برای آن ها 
سرانه و امکانات می فرستیم و کمک می کنیم. اما این کمک ما در 
مقابل مشارکتی که مسجدی ها می کنند شاید 10 درصد است، 90 
احساس می کنند  انجام می دهند. چون  را خود مسجدی ها  درصد 
فرد امینی، محور قرار داده شده است که هم ما او را به رسمیت 
می شناسیم و هم خود مردم او را پذیرفته اند. بنابراین با این نحوه 
سازنده  و  سالم  فرهنگی  که یک حرکت  می بینید  مشارکت، شما 
آرام آرام به یک شبکه بزرگ اجتماعی تبدیل می شود که به حدی 
گیالن  تا  تهران  غرب  شهرک  از  می بینید  شما  که  است  فراگیر 
غرب، کانون فرهنگی هنری وجود دارد. شما سر مرز افغانستان هم 
بروید می بینید که آنجا هم کانون است. این چرا اتفاق افتاد و چرا 
این حرکت ادامه پیدا کرد. چون خیلی وقت ها کارهای قشنگمان 
را شروع کردیم اما استمرار پیدا نکرده است. در روایت داریم »البقا 
علی العمل اشد من العمل« یعنی باقی ماندن بر یک کار و استمرار 
راه اندازی شده  کانون ها  است.  کار  آن  از شروع  مهم تر  کار،  یک 
حال  در  مسجد،  در  کانون  نهاد  این  که  است  شده  چه  اما  است 
رشد است و مسجد خودش را اداره می کند؟ ما معتقدیم که عنصر 

رونمایی از صفحه جدید خبرگزاری شبستان با حضور دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی



33شماره 45ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
اصلی این قضیه، مشارکت مردم است چون ما به سمت تقویت این 
مشارکت پیش رفتیم، کار، سه ویژگی پیدا کرده است؛ هم اثرگذار 

بوده است، هم دوام داشته است و هم سالمتش حفظ شده است.

 مقام معظم رهبری در نوزدهم مهرماه سال 
1391 در سفر به استان خراسان شمالی در جمع ائمه 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  به  راجع  جماعات 
معظم  مقام  و سفارش  تاکید  این  داشتند،  سفارشاتی 

رهبری چه پیامی می تواند در بر داشته باشد؟
در خراسان  پیش،  دو سال  ماه  مهر  نوزدهم  رهبری  معظم  مقام 
به  راجع  بار  سه  جماعات،   ائمه  جمع  در  بجنورد،  در  شمالی 
کانون های فرهنگی هنری سفارش کردند. در بخشی از بیاناتشان 
خطاب به ائمه جماعات می فرمایند که خودتان را مجهز کنید، به 
در  بروید  بعد  و  کنید  مسلح  را  خودتان  استدالل  و  معرفت  سالح 
کانون های فرهنگی و هنری و در آنجا پذیرای نسل جوان باشید. 
پس بحمداهلل این حرکت فرهنگی از آنجا که مواردی در آن رعایت 
شده، ازجمله اینکه ما نخواستیم در امور مسجد دخالت بکنیم، بلکه 
حمایت می کنیم و دارد پیش می رود. با این نگاه، مشارکت مردم به 

خصوص جوان ها روز به روز بیشتر شده است.
معتقدم اگر بخواهیم چند مصوبه را به عنوان بهترین مصوبه های 
شورای عالی انقالب فرهنگی انتخاب بکنیم یکی از آن ها همین 
را کاشتند  نهال  این  مصوبه 302 است که شاید در سال 71 که 
گمان نمی کردند که روزی درخت تنومندی بشود و امروز هم این 
همه ثمرات داشته باشد. االن تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مسؤول کانون های فرهنگی هنری ما هستند یعنی قبل از 
اینکه نماینده مجلس بشوند مسئول کانون بوده اند. باید همانطور 
که امام )ره( فرمودند، مسجد را به معنای واقعی کلمه سنگر بدانیم 
و آن را برای جمعی که قرار است همیشه حالت آماده باش داشته 
بمانند و چه  این مسجد  افراد - چه در  این  تا  باشند، مهیا کنیم، 
در سنگرهای دیگر ورود کنند- بتوانند همواره دشمن را ببینند و 
تهاجم  با  مقابله  برای  و  بدهند  نشان  را  خودشان  حساسیت های 

فرهنگی در هر کجا که هستند به وظیفه شان عمل کنند.

از  کشور  سراسر  در  گسترده ای  شبکه    
کانون ها تشکیل شده است. همان طور که مستحضرید 
اقتصادی  مشکالت  جامعه  امروز  مشکالت  از  یکی 
است. آیا کانونهای فرهنگی هنری توانمندی راه اندازی 
سنت  احیای  برای  را  قرض الحسنه  صندوقهای 
قرض الحسنه و رواج اقتصاد اسالمی دارند؟ آیا تاکنون 

به چنین ایده ای اندیشیده اید؟
این امر جزء ماموریت های ما نیست. در مصوبه 302، 3 مأموریت 
برای ما پیش بینی شده است؛ یکی راه اندازی کانون ها، دوم تجهیز 
کتابخانه ها و سوم تربیت افراد واجد شرایط که این ها بتوانند بعداً 
بنابراین  باشند.  مؤثر  مختلف  کارهای  و  مدیریت  پست های  در 
و  مردمی  حرکت  یک  چه  اگر  قرض الحسنه  صندوق  راه اندازی 
نکرده ایم.  پیدا  ورود  و  نیست  ما  ماموریت های  است، جزء  سازنده 

این است که تالش کردیم  اما کار دیگری که ما دنبال کرده ایم 
بچه های ما بتوانند در زمینه فعالیت های فرهنگی آرام آرام به یک 

خودکفایی هم دست پیدا بکنند.
به عنوان مثال 188 مرکز فرهنگی دیجیتال را در مساجد راه اندازی 
کرده ایم که این با مشارکت بخش های دیگری در وزارتخانه بوده 
است که ما هم از آن ها برای این همکاری ممنون هستیم. نتیجه 
می کنیم  هدایت  فرهنگ،  اقتصاد  به  آرام  آرام  را  بچه ها  ما  اینکه 
انیمیشنی را تولید  یعنی فرض کنید می گوییم شما می توانید یک 
بکنید که با هدایت ها و کمک های ما، این انیمیشن در سطح ملی 
بتواند مطرح بشود. مثاًل اخیراً در کرمان، بچه های مسجدی یک 
انیمیشن تولید کردند به نام »همه گزینه ها روی میز«. چند شب 
کانون های  از  یکی  کار  این  کرد.  پخش  را  این  تلویزیون،  پیش 
فاخر  کار  یک  عنوان  به  اثر  همین  االن  اما  است  کرمان  مساجد 
شناخته شده است. ما خیلی حمایت کردیم و می کنیم و از آن طرف 

این اثر راه خودش را دارد باز می کند.
 ما در حال حاضر در این مسیر حرکت می کنیم که بچه ها از طریق 
تولید محصوالت فرهنگی، به یک سرمایه گذاری و خودکفایی هم 
برسند. امسال هم ما یک تفاهم نامه ای را با دانشگاه صنعتی شریف 
امضا کرده ایم که طی آن بچه هایی که در مساجد در حوزه فضای 
مجازی کار می کنند و از یک نخبگی برخوردار هستند را شناسایی 
بکنیم، سهمیه هم به استان ها داده ایم که هر استان، 10-20 نفر به 
ما معرفی بکنند، بعد در پایان مرداد ماه و از روز جهانی مسجد 31 
مردادماه اساتید دانشگاه صنعتی شریف به این بچه هایی که قابلیت 
دارند آموزش های ویژه ای بدهند تا این ها بتوانند جنبه های مهارتی 
خود را افزایش بدهند و بعد هم از طریق فضای مجازی ارتباطشان 
را با دانشگاه ادامه بدهند. تا یکی دو سال آینده می بینیم که خود 
بازی های  و  انیمیشن  تولیدکننده  که  می شوند  بچه هایی  این ها 

رایانه ای هستند.
ایجاد کرده،  میدانی که دشمن  این  در  ما  اگر  است که   طبیعی 
درست بازی کنیم و درست برنامه ریزی بکنیم مطمئن هستیم که 
در آینده ای نه چندان دور، مثل جریان انرژی هسته ای، ما خواهیم 
توانست در تولیدات فرهنگی به جایگاه قابل توجهی در بعد بین الملل 
برسیم. استعدادهای بچه های ما بسیار دیدنی و شنیدنی است. ما در 
همین چند هفته گذشته، حدود 200 مهمان از استان های مختلف 
داشتیم، بچه هایی که خودشان صاحب اثر هستند. این ها را دعوت 
کردیم، کارهایشان را عرضه کردند و گفتگوهایی بین ما و آن ها رد 
و بدل شد و حمایت هایی را برایشان در نظر گرفتیم که معتقدیم 
که این حرکت را باید آرام آرام دنبال کرد و این جبهه را تقویت 
معنای  به  فرهنگ  آن هم  در  که  سیاست گذاری  با یک  اما  کرد. 
واقعی کلمه دیده بشود و هم اقتصاد فرهنگ لحاظ بشود تا بچه ها 
بتوانند در این حوزه روی پای خودشان بایستند. حضرت امیر )ع( 
عبارتی دارند که می فرمایند: به دشمن حمله کنید از همان نقطه ای 
که به شما حمله کرده است. امروز حمله دشمن از طریق بازی های 
رایانه ای، انیمیشن و فضای مجازی است و ما نباید این جبهه نو 
دشمن را مورد غفلت قرار بدهیم و باید حتمًا در این حوزه آرایش 
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داریم  را  این حرکت  باشیم که بحمداهلل  برنامه داشته  و  فرهنگی 

دنبال می کنیم.
 

تقویت  راستای  در  که  دیگری  فعالیت های   
عالی  ستاد  مجموعه  سوی  از  جوانان  استعدادهای 
کانون های مساجد کشور می شود، شامل چه برنامه های 

است؟
 29 تا   7 تاریخ  از  که  آسمانی  اندیشه های  همایش  برگزاری   
مقدس  مشهد  در  مساجد  فعاالن  از  نفر   4000 با حضور  شهریور 
برگزار شد، یکی از این برنامه ها است که راجع به شیوه مدیریت 
فرهنگی در مسجد و در کانون به آن ها آموزش هایی ارائه شد. یکی 
از مباحث دیگری که در این همایش مورد توجه  قرار گرفت این 
بود که ما چکار کنیم مسجد روی پای خودش باشد و تا آنجایی 
از  حاکمیت،  و  دولت  به  جزئی  وابستگی  همین  است  ممکن  که 
جهت اقتصادی، نداشته باشد و  یک سری فرمول ها برای شرکت 

کنندگان ارائه شد.
 دوره دیگری هم در پایان شهریور با حضور 700 نفر از نخبگان 
روستایی در مشهد برگزار شد که در آن دوره هم یک سری مسائل 
مختلف،  مراکز  از  و  شد  مطرح  روستا  فرهنگ  و  اقتصاد  به  راجع 
این  با  همکاری  هم  مختلف  جاهای  از  و  جمهوری  ریاست  نهاد 
همایش داشتند تا ما بتوانیم بصیرت بچه ها نسبت به شرایط زمانه 
را افزایش بدهیم. اگر بچه ها بفهمند که چکار باید بکنند به نظر 
من به کمک های مالی هم نیاز ندارند. ما باید این بلوغ را در بچه ها 
ایجاد بکنیم. وقتی به نقطه مناسب رسیدند دیگر خودشان راه را 
می روند. همان حرکتی که امام )ره(  شروع کردند. انقالب که شد ما 
بچه مسجدی های 15-16 ساله بودیم. امام یک کدهایی می دادند 
و ما از همین کدها راه را پیدا می کردیم. تالش بر این است که ما 
به بچه هایمان به جای اینکه ماهی بدهیم، ماهی گیری یاد بدهیم 
و این با یک سیاستی دنبال می شود. البته کار خیلی وسعت دارد و 
گسترده و پرهزینه است اما می ارزد و یک سرمایه گذاری ارزشمندی 

است که سودش به زودی عاید نظام جمهوری اسالمی خواهد شد.

هم  مساجد  کتابخانه های  تجهیز  و  توسعه   
کانون های  عالی  ستاد  مجموعه  وظایف  از  بخشی 
امکان  اگر  می شود  محسوب  مساجد  هنری  فرهنگی 
دارد به حمایت هایی که از کتابخانه های مساجد دارید، 

هم  اشاره ای داشته باشید؟
ستاد  پوشش  تحت  مسجد  کتابخانه   11000 نزدیک  تقریبًا   
از  بیش  فرهنگی هنری مساجد کشور است که  کانون های  عالی 
کتابدار  یعنی  است  مخزن  دارای  کتابخانه های  آن،  مورد   5300
رفت وآمدهای  و  دارد  کتاب  قرائت خانه  و  متعدد  قفسه های  دارد، 
فراوانی هم دارد. شما می توانید بروید و آن ها را به طور مصداقی 
مشاهده کنید. مثاًل در اصفهان مسجدی به نام مسجد فرشته وجود 
دارد در زیر شبستان این مسجد یک کتابخانه بسیار مفصل ایجاد 
شده است. داخل مخزن کتابخانه با تعدادی کتابدار جوان دانشجو 
مواجه می شوید که همگی داوطلبانه تقسیم کار کرده اند و هر کدام 

و  می دهند  اختصاص  کتابداری  امر  به  را  وقتشان  از  ساعت  چند 
این ها  با  از خود مسجد هستند و بچه های خود مسجد هم  چون 
صمیمی هستند و به راحتی امورشان تسهیل می شود و همکاری 
می کنند. ما با این مدل موفق شدیم بیش از 6000 کتابدار افتخاری 
در  پرسنلی  شهر،  سطح  عمومی  کتابخانه های  در  باشیم.  داشته 
آنجا مشغول هستند که هر کدام برای خودشان حقوق و بیمه و... 
دارند که این یک رقم سرسام آوری را در سراسر کشور، به عنوان 
هزینه به خودش اختصاص می دهد. اما در مسجد این کار با حداقل 
امکانات به بهترین شیوه پیش می رود. جالب این است که مثاًل در 
کتابخانه های عمومی، شما کمتر کتابخانه سه شیفت پیدا می کنید 
اما در مساجد، ما کتابخانه های سه شیفت داریم؛ به خصوص در ایام 
امتحانات، بچه ها خودشان با اولیا مسجد هماهنگ می کنند و حتی 
شب از ساعت 8 شب تا صبح این کتابخانه باز است تا بچه ها بیایند 
و مطالعه بکنند. این یک کار مردمی است و با مدیریت جوانان و با 

نظارت بزرگ ترها به بهترین وضع پیش می رود.
مساجد  کتابخانه های  برای  کتاب  تومان  میلیارد   4 ساالنه  ما   
می فرستیم. تا درب مسجد مأموریت با ماست اما داخل مسجد که 
را دسته بندی  این کتاب ها  بچه ها هستند که  این  نیستیم خود  ما 
می کنند، شماره گذاری می کنند، مرتب می کنند و ما یک نرم افزار 
مهر مساجد به آن ها می دهیم که با این نرم افزار بتوانند کارهایشان 
را مدون بکنند. آنقدر این کار به خوبی و به زیبایی پیش می رود 
وقتش  وقتی که می بینیم یک جوانی ساعت ها  لذت می بریم  که 
ما  البته  کند  استفاده  نرم افزار  این  از  چطور  که  است  گذاشته  را 
یک مقدمه ای بر این نرم افزار گذاشته ایم و توضیحاتی می دهیم اما 

اینکه این ها عملیاتی بشود، کار خود بچه هاست.

 دایره فعالیت های کانون های فرهنگی هنری 
بفرمایید  است  رسیده  هم  روستاها  به  امروز  مساجد 

برنامه ریزی شما برای جوانان روستایی چگونه است؟
روستاها  عمق  به  مساجد   کتابخانه های  و  کانون ها  فعالیت های 
هم ادامه پیدا کرده است یعنی شما کارهای فرهنگی را عمدتًا در 
مراکز استان ها، در شهرستان ها و در شهرها می بینید اما در روستا 
کدام پایگاه فرهنگی هدفمندی وجود دارد که با برنامه ریزی جلو 
برود؟ ما معتقدیم بهترین پایگاه فرهنگی که در روستاها وجود دارد، 
مسجد است. هیچ پایگاه دیگری در روستا نمی تواند به این خوبی 

کار فرهنگی را دنبال کند.
ما هم آمده ایم در همان روستا، به بچه های روستا آموزش هایی 
بدهیم تا آن ها بتوانند کتابداری بکنند، کار مدیریت فرهنگی مسجد 
را ادامه بدهند و به این ترتیب یک شبکه فراگیر، کم هزینه، پر اثر 
و ماندگار ایجاد شده است. امروز همه در کشور احساس می کنند 
که شبکه کانون های فرهنگی هنری مساجد یک شبکه پرجاذبه، 

مردمی و در حال رشد است.
حمیدرضا  حجت االسالم والمسلمین  از   
هنری  فرهنگی  کانون های  عالی  ستاد  دبیر  سلیمانی 
و  تشکر  گفتگو  این  در  شرکت  بابت  کشور  مساجد 

قدرداني مي کنیم.
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آشنایی با روستای محمدآباد
روستای محمدآباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل 
مرکز  کیلومتری غرب  در 11  روستا  این  اصفهان می باشد.  استان  در 
شهرستان و 13 کیلومتری مرکز کاشان، و در کنار راه آهن سراسری 
قم – کاشان واقع شده است. این روستا در میان روستاهای علی آباد در 
شرق، یزدل در جنوب و سفیدشهر در غرب قرارگرفته است و شمال این 

آبادی به دشت مرکزی ایران منتهی می شود.
آب و هوای محمدآباد کویری است. فصل تابستان آن از اوایل خرداد 
تا اوایل آبان ماه گرم و سوزان و زمستان آن که از آذر تا بهمن طول 
می کشد سرد و خشک می باشد. پاییز و بهار در آن کوتاه است و بارش 
باران در این فصول نسبتاً کم است. درجه حرارت در تیر ماه یا مرداد 
حداقل  سانتیگراد می رسد.  درجه  تا 48  ماه های سال  گرم ترین  یعنی 
درجه حرارت در زمستان تا 5 درجه زیر صفر می رسد که در این مدت 
وزش  می باشد.  برف  بارش  شاهد  بعضاً  بهمن  و  دی  ماه های  یعنی 
بادهای مختلف که گاه تبدیل به طوفان های شدید می شود در بهار و 

پاییز دیده می شود.
محمد آباد نامی کهن است که در منابع کهن نیز بدان اشاره شده است. 
تاریخ قم نوشته سال 387 ه. ق از »محمد آباد درام« از آبادی های ناحیه 
قاسان سخن گفته است. درام نام قدیم منطقه ای است که هم اکنون 
روستاهای محمدآباد، علی آباد، یزدل و سفیدشهر در آن واقع شده است. 
این نام همچنین به رودخانه یا قلعه ای در همین منطقه اشاره دارد. هم 
اکنون چشمه درم که مزارع روستای یزدل را سیراب می کند بازمانده آن 
رودخانه بزرگ و یادآور آن منطقه می باشد. محمد آباد در تلفظ اهالی، 
ُمدآباد یا َمدآباد نامیده می شود. بسیاری کوشیده اند برای این نام وجه 
تسمیه ای ذکر کنند مثل اینکه این نام از واژه ی ُمد به معنای الگو اتخاذ 

شده است، درصورتی که این نام تنها از تلفظ عامیانه آمده است.
مردم این آبادی مانند دیگر اهالی منطقه از نژاد آریایی اند و زبان آن ها 
فارسی می باشد. این منطقه هرچند از دیرباز آباد و مسکونی بوده است 

اما مهاجرت هایی نیز بدان صورت گرفته است.
جمعیت فعال این روستا کشاورزند. هرچند نبود خاک مناسب، کمبود 
آب و پیشروی کویر موانع بسیاری برای مردم ایجاد کرده است، گندم، 
جو، پنبه، صیفی جات، میوه هایی همچون انگور، انجیر، توت، سبزیجات 

و بادمجان از تولیدات عمده کشاورزان این منطقه است.
طرح اشتغال زایی زنان در روستای محمدآباد

زنان روستایی به عنوان نیروی کار در تعالی بخش های اقتصادی روستا 
فعال هستند. فعالیت زنان در بهبود وضع اقتصادی خانوار روستایی مؤثر 
است. امروزه مشخص شده است در کشورهای پر درآمد با تکنولوژی 
این  از  است  دگرگونی  حال  در  به سرعت  زنان  فعالیت های  پیشرفته 
جهت سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت زنان از اهمیت خاصی برخوردار 
و  ثروت  فرصت،  داشتن سالمت،  خواهان  مردان  همانند  زنان  است. 
حسن روابط و آرامش هستند. زنان خواهان فرصت هایی برابر با مردان 
تا  ارتقای سطح معلومات، آگاهی ها و مهارت های خود هستند  جهت 
زندگی بهتری برای خود و خانواده خویش فراهم کنند. از آنجا که زنان 
روستایی پرورش دهندگان نسل های مولد آینده اند هزاران دختر و پسری 
که در مناطق روستایی زندگی می کنند، توانائی بالقوه ای جهت تولید در 

بخش های صنعت و کشاورزی و...را دارند.
روستانشینان محمدآباد همچون سایر کویرنشینان، بیکاری را بدترین 
در  اهالی  فعالیت  عمده  روستا  این  در  می دانند.  زندگیشان  برای  آفت 
بخش کشاورزی می باشد اما مردمان آن و به ویژه زنان روستا مانند اغلب 
ملی فرش بافی  و  بومی  کننده هنر  احیا  کاشان  روستاهای شهرستان 

طرح اشتغال زایی زنان در روستای محمد آباد
 زهرا دیم کار
کارشناس دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
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و  اسالمی  شورای  نظر  دقت  و  موضوع  این  به  توجه  با  لذا  هستند. 
روستا،  در  موجود  پتانسیل های  از  صحیح  استفاده  در  روستا  دهیاری 
یکی  همکاری  با  را  زن(  بر 250  )بالغ  روستا  زنان  اشتغال زایی  طرح 
از شرکت های معتبر در بخش فرش در روستا به مرحله اجرا در آمده 
پای صحبت دهیار محترم روستای محمدآباد  بهانه  این  به  است که 

می نشینیم.
 قبل از هر چیز خودتان، شورا و روستای محمدآباد 

را معرفی بفرمایید.
اینجانب محمد محمدی محمدآبادی دهیار روستای محمدآباد از توابع 
که  اصفهان می باشم  استان  بیدگل  و  آران  مرکزی شهرستان  بخش 
دهیار مشغول  به عنوان  تاکنون  )سال 1382(  دهیاری  تأسیس  بدو  از 
خدمت و انجام وظیفه به مردم شریف محمدآباد بوده و دارای مدرک 
تحصیلی دیپلم ریاضی می باشم. شورای اسالمی روستا نیز با انتخاب 
5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل در چهارمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شهر و روستا، کار خود را در محمدآباد آغاز نموده است. ازجمله 
مهم ترین ویژگی های این روستا، داشتن شورای اسالمی پویا، همراه و 
خدمت گزار است. همدلی بسیار خوب اعضای شورای اسالمی روستا، 
دهیاری و مردم، بهترین مشوق برای خدمت رسانی بیشتر است. همه 
اعضای شورای اسالمی و مردم در کنار دهیاری، خود را وقف توسعه و 
آبادانی روستا و خدمت به همنوعان خود نموده اند. من به عنوان دهیار 
روستا، از بدو خدمت در این پست، به صورت افتخاری خدمت می کنم 
و تنها افتخارم خدمت به مردم و جلب رضایت آن ها و در پی آن جلب 
رضایت خداوند بوده است. من یقین دارم که اگر قرار است اتفاق خاصی 
در عرصه توسعه و عمران و آبادانی روستا بیافتد، این امر بیش از هر چیز 
در گرو همدلی، همراهی و مشارکت مردم، شورا و دهیاری است که ما 

الحمداهلل این مهم را در روستای محمدآباد به عینه می بینیم.

»ساختمان دهیاری روستای محمدآباد شهرستان آران و بیدگل«
در  نگینی  مانند  هفتصدسال  از  بیش  قدمت  با  محمدآباد  روستای 
حاشیه ی کویر می درخشد. این روستا تا مرکز شهرستان آران و بیدگل 

حدود 10 کیلومتر و با شهرستان کاشان حدود 13 کیلومتر فاصله دارد. 
طبق سرشماری سال 1390 نفوس و مسکن کل کشور جمعیت این 

روستا 2169 نفر درقالب 590 خانوار می باشد.
»مالقات دهیار روستای محمدآباد با مسئولین استانی«

مطهر  حرم  فرش های  بافت  که  شدیم  مطلع  و   انجام می شود  در روستای شما  )ع(  امامین عسکریین 
جمع کثیری از زنان روستای محمدآباد در این امر مشارکت 
کار  این  انجام  و  شروع  نحوه  خصوص  در  لطفاً  دارند. 

توضیحاتی را ارائه نمایید.
طی سفارش دفتر آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر تشیع در نجف اشرف 
امامین  مطهر  حرم  نمودن  مفروش  بابت  کاشان  محراب  شرکت  به 
عسکریین )ع( با فرش نفیس و دستباف ایرانی، شورای اسالمی روستا 
روستا،  اهالی  برای  کار  به عنوان سفارش گیرنده  با همکاری دهیاری 
اقدام به برپایی کارگاهی با 40 دار قالی 3*4 )12 متری( جهت بافت 
فرش هایی کاماًل نفیس با چله ابریشم و رنگ گیاهی اقدام نموده است 
که این کارگاه در محل حسینیه ولیعصر روستا برپا شده است. اما نکته 
مهم و اساسی در این کار، اشتغال زایی بالغ بر 250 نفر از زنان روستا 
می باشد. این طرح به عنوان یکی از طرح های بزرگ اشتغال زا در سطح 

استان در سال 1392 مطرح گردیده است.
»آغاز بکار کارگاه قالی بافی ولیعصر برای حرم امامین عسکریین«

  لطفاً حجم فعالیت و نحوه انجام آن را توضیح 
دهید.
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همانطور که گفته شد این کارگاه با 40 دار قالی 12 متری و اشتغال 
بیش از 250 نفر از زنان روستایی از 28 مرداد ماه سال 1392 شروع بکار 
نموده است و مقرر است طی 2 سال کار بافت فرش های مذکور به پایان 
برسد که البته با توجه به استقبال فراوان اهالی ممکن است حتی زودتر 
از موعد مقرر فرش ها آماده تحویل شوند در این کارگاه زنان روستا در 2 
شیفت صبح )از ساعت 7 صبح لغایت 13( و عصر )از ساعت 13 لغایت 

19( مشغول بکار هستند.

» طرح اشتغال زایی زنان روستای محمدآباد شهرستان آران و بیدگل 
استان اصفهان«

 نحوه پرداخت حقوق و دستمزد به بافندگان به 
چه صورتی می باشد؟

کلیه هزینه های دست مزد و حقوق بافندگان فرش ها از طریق دفتر 
حضرت آیت اهلل سیستانی تأمین و پرداخت می شود. با توجه به میزان 
بافت و فعالیت بافندگان، این مبلغ از 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان 

در ماه برای هر نفر بافنده متغیر است.
بوده  درآمدزا  نیز  دهیاری  برای  طرح  این  آیا   

است؟
خیر این طرح تنها به عنوان یک طرح اشتغال زا برای کمک به مردم 
برای  درآمدی  هیچ گونه  و  است  شده  اجرا  روستا  زنان  به ویژه  روستا 
دهیاری ندارد. عالوه بر منافع اقتصادی آن برای اهالی، این طرح بار 
معنوی بسیار باالیی داشته همواره به عنوان یکی از افتخارات فرش بافان 
این منطقه مطرح خواهد بود. در واقع جنبه معنوی و مذهبی این اقدام 
بیش از جنبه های مادی و اقتصادی آن برای اهالی حائز اهمیت می باشد. 
دهیاری نیز این اقدام را به عنوان اقدامی اقتصادی- فرهنگی قلمداد 

نموده و همواره از آن حمایت می کند.
در  بافنده  زنان  تشویق  منظور  به  تاکنون  آیا   

کارگاه عسکریین اقدام خاصی صورت گرفته است؟
بله از طرف دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی به منظور تشویق بافندگان 
محترم، سفری زیارتی به عتبات عالیات )به صورت رایگان( در نظر گرفته 
شده است که به این منظور تاکنون 100 نفر از زنان بافنده به این سفر 

معنوی اعزام شده اند و مابقی در سال جاری مشرف می شوند.
 درخصوص کارها و اقدامات عمرانی و فرهنگی 
دیگری که در روستای محمدآباد توسط شورای اسالمی و 

دهیاری صورت گرفته توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
با شروع کار دهیاری محمدآباد در سال 1382 و همدلی و همکاری 
که بین شورای اسالمی روستا و دهیاری وجود داشته و دارد اقدامات و 
کارهای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی مختلفی در زمینه توسعه روستا 

انجام شده است که شامل:
امام حسن مجتبی  احداث شهرک مسکونی 400 واحدی  پروژه   -1
)ع( با مشارکت اهالی )اهدا زمین( و پیگیری دهیاری، وام مقاوم سازی 
چهاردرصدی برای متقاضیان مسکن، تهیه مصالح ساختمانی در روستا، 
ایجاد اشتغال، الگوی مسکن مقاوم و زیباسازی انجام شده که موجب 
مهاجرت معکوس به روستا گردید و در سال 1390 در سومین جشنواره 

ملی طرح های برگزیده دهیاری ها به عنوان 20 طرح برتر برگزیده شد.
2- در سال 1382 پروژه خیابان فاطمیه در بافت قدیم روستا با مشارکت 
مردم و پروژه ورزشگاه فجر 25 از محل اعتبارات تخصیص یافته و با 

مشارکت مردمی انجام شده است. 
3- در سال 1383 پروژه خیابان امیرالمؤمنین در بافت قدیم روستا، 

پروژه هدایت آب های سطحی به خارج روستا با مشارکت مردمی.
مشارکت  با  معابر  آسفالت  و  پروژه جدول گذاری  در سال 1384   -4
با  قدمت(  سال   800( جامع  تاریخی  مسجد  بهسازی  پروژه  مردمی، 

مشارکت میراث فرهنگی
5- در سال 1385 پروژه احداث مهدکودک با مشارکت خیرین

»ساختمان مهد کودک روستای محمدآباد«
)ع(،  مجتبی  امام حسن  کتابخانه  تأسیس  پروژه  در سال 1386   -6
افتتاح کارگاه های کارآفرینان روستایی، برگزاری نخستین جشن ازدواج 

40 زوج محمدآبادی با مشارکت مردمی
7- در سال 1387 پروژه سامان دهی گلزار شهدا، افتتاح پست بانک، 

اهدا اسناد مالکیت به خانه های روستایی از محل اعتبارات تخصیص یافته 
و مشارکت مردمی.

8- در سال 1388 پروژه احداث میدان شهدا، آبنما، بلوار مالمحمدامیر 
از محل اعتبارات تخصیص یافته و مشارکت مردمی

 9- در سال 1389 پروژه ساختمان شهدای گمنام با مشارکت مردمی
اعتبارات  محل  از  دهیاری  ساختمان  پروژه   1390 سال  در   -10

تخصیص یافته و مشارکت مردمی
11- در سال 1391 پروژه جدول گذاری و آسفالت معابر روستا، برگزاری 

فروشگاه بهاره از محل اعتبارات تخصیص یافته و مشارکت مردمی



شماره45ماهنامهپژوهشی،آموزشیوترویجی 38
12- در سال 1392 پروژه مدرسه شهید استادی با اعتبارات دهیاری و 
مشارکت مردمی و احداث کارگاه قالیبافی دستباف جهت حرم امام حسن 

عسگری در سامرا جهت اشتغال خواهران.
جامعه  در  روستا  اجرایی  مدیر  عنوان  به  شما 
هدفی که حداقل نیمی از آن را زنان و دختران تشکیل داده 
است عالوه بر اشتغال زایی که بانی اصلی آن خود جنابعالی 
و شورای محترم روستا بوده است چه اقدام خاص دیگری 

برای زنان در رابطه با اوقات فراغت و ...انجام داده اید؟
از جمله اقداماتی که خاص زنان محترم روستا در محمدآباد صورت 
سمیه  خانم  همت  به  که  می باشد  بانوان  کانون  ایجاد  است  گرفته 
محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه کاشان 
صورت گرفته که ایشان به عنوان مدیرعامل کانون از ابتدای تأسیس 
تاکنون با همکاری بخشدار، فرماندار محترم و دهیاری کانون را مدیریت 

و فعال نموده اند.
تابستان ها،  در  هنری  کالس های  برگزاری  کانون  اقدامات  ازجمله 
برپایی نمایشگاه بازدید و فروش آثار زنان هنرمند روستا و... بوده است. 
افتتاح خانه قرآنی محمدآباد که کالس های حفظ و مفاهیم و قرائت و 
روخوانی قرآن کریم را برگزار می نماید از جمله فعالیت های فرهنگی 

ویژه بانوان است.
سفالگری،  نقاشی،  منبت،  معرق،  شامل  کانون  هنری  کالس های 
گل  و  فوم  مخمل،  با  گلسازی  آشپزی،  عروسک سازی،  شمع سازی، 
سرمه دوزی،  مکرومه بافی،  منجق دوزی،  قالب بافی،  قالیبافی،  چینی، 
آموزش  شامل  کانون  آموزش  کالس های  و  هویه کاری  چرم سازی، 
در سطح  بهزیستی  با همکاری  که   ... و  اعتیاد  فرزندپروری،  زوجین، 

روستا اجرا شده است.
پیاپی  سال  چندین  در  خانه دار  بانوان  اشتغال  درجهت  همچنین 
کالس های آموزش پرورش قارچ خوراکی، زعفران، ماهی های زینتی، 
کرم های زباله خوار و ... برگزار گردید. که هم اکنون شاهد پرورش قارچ 
به حد خودکفایی روستا از این محصول هستیم. و همچنین پرورش کرم 

زباله خوار در حد 25 جعبه آغاز گردیده است.
بازی های  والیبال،  شطرنج،  تنیس،  مانند  بانوان  ورزشی  کالس های 
بومی و محلی که مقام اول استان را نوجوانان روستا در این بازی کسب 
کردند به طور مداوم برگزار می گردید که متاسفانه هم اکنون به دلیل 
کمبود فضای مناسب و نداشتن سالنی سرپوشیده و مجهز این کالس ها 

رو به کمرنگی می رود.
از دیگر اقدامات کانون برگزاری جام والیت در ماه رمضان 1390 با 
مسابقات فوتبال دستی، دارت و تنیس برای بانوان و برگزاری نمایشگاه 

کتاب و محصوالت فرهنگی به صورت سالیانه است.
از دیگر کارهای خوب کانون همکاری با دهیاری جهت برگزاری جشن 
ازدواج حدود چهل زوج از روستا همراه با مجریگری مجری خوب صدا و 
سیما آقای واحدی و اجرای زیبای بچه های بهزیستی و همکاری با خانه 
قرآنی محمدآباد مرکزی جهت برگزاری محفل با شکوه انس با قرآن در 

ایام فرخنده دهه مبارکه فجر بوده است.
آغاز بکار کتابخانه امام حسن مجتبی )ع( هم زمان با تأسیس کانون، 
از دیگر اقدامات فرهنگی کانون می باشدکه در بدو تأسیس این کتابخانه 

زیر نظر کانون اداره می شد اما با توسعه و پیگیری های کانون و دهیاری 
این کتابخانه توسعه یافت و با نام کتابخانه عمومی مشارکتی امام حسن 

مجتبی )ع( مستقل گردید.
همچنین مدیریت کارگاه قالی بافی حرمین عسگریه محمدآباد مرکزی 
که در باال توضیحاتی پیرامون آن داده شد نیز توسط اعضای کانون 

صورت می گیرد.
نیز  روستا  گردشگری  جاذبه های  با  رابطه  در   

توضیحاتی بفرمایید.
قرار دارد که مجموعه در  تاریخی محمدآباد  این روستا مجموعه  در 
حسینیه،  مسجد،  گنبد،  شامل  و  است  شده  واقع  روستا  قدیمی  بافت 
چهارسوق، آب انبار، حمام و زورخانه و خانه تاریخی وکیلی ها می باشد. 
مهم ترین و قدیمی ترین اثر این مجموعه گنبد عظیم و مرتفع آن است 
که علی رغم عمر 700 ساله آن، گنبد همچنان مستحکم بر جای مانده 
است. در مقابل گنبد، مسجدی ساخته شده است که به مالمریم بانوی 
نیکوکار منسوب است. این مسجد از آثار دوره قاجار می باشد. چند دهه 
پیش مسجد و گنبد به وسیله راه ارتباطی یکی شده است و بسیاری از 
مردم گنبد را با مسجد یکی می دانند در حالی که این دو اثر متفاوت از 
دو دوره متفاوت می باشند. گنبد و مسجد احتیاج زیادی به مرمت دارند. 
این اثر بزرگ معماری در تاریخ 79/12/26 در زمره آثار ملی ثبت شده 
است. از دیگر آثار تاریخی این روستا که می تواند به عنوان جاذبه های 
فرهنگی و گردشگری منطقه به حساب آید بقعه شاهزاده اسحاق و خانه 

کاله ماهوتی می باشد.
دارید  خاصی  سخن  یا  توصیه  اگر  پایان  در  بفرمایید. 
مسئولین  همه  امیدوارم  محترمتان  همکاران  و  شما  از  تشکر  ضمن 
اجرایی کشور با شناخت پتانسیل های موجود در جوامع روستایی همانند 
شهری و بها دادن به هنرهای بومی و ملی، ایران عزیز را هرچه سریع تر 

در راه پیشرفت و تعالی در جهت خودکفایی یاری دهند.
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مقدمه
زندگی  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  فراغت1  امروزه 
زندگی  فراغت بخشهای مختلف  است.  بدل شده  انسان ها  اجتماعی 
انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه فراغت رابطه تنگاتنگی 
با مصرف، خرید و گردشگری )تیموتی،1388(، هویت و سبک زندگی 
انتقال  شهری  مدیریت  دیگران،1388(  و  )صادقی  نابرابری  طبقات 
ارزش ها و جامعه پذیری و مباحث دیگر دارد. بر این اساس »جامعه 
شناسی اوقات فراغت2« در دهه های اخیر به بررسی اشکال، عوامل، 
پیامدها و مسائل فراغت در زندگی اجتماعی انسان ها پرداخته است. از 
این منظر جوامع جدید به »جوامع فراغتی« تبدیل شده اند. فراغت ابتدا 
به وسیله وبلن در جامعه شناسی معرفی گردید و به عنوان شاخه ای از 
جامعه شناسی کار درآمد. اما بعد از جنگ جهانی دوم بود که جامعه 
شناسی فراغت به عنوان رشته ای مجزا در نتیجه مطالعات میدانی در 
این حوزه پا گرفت جامعه شناسی فراغت که در دهه 60 شکل گرفت، 
در دهه 1970 با مطالعات در زمینه کار کارگران، خانواده و محالت 
به عنوان شاخه ای از جامعه شناسی توسعه یافت. هرچند فراغت در 

گذشته وجود داشت اما فراغت مدرن3 نتیجه سه وضعیت جدید بوده 
است: اول مدرن شدن کار. دوم طوالنی شدن زمان فراغت در نتیجه 
کوتاه شدن زمان کار و سوم تاثیرات بلند مدت شغل. عامل سوم به 
وضعیتی اشاره دارد که شغل افراد نتنها زندگی انها را در زمان کار بلکه 
آنچه آن ها در »زمان در اختیار« انجام می دهند را هم مورد کنترل قرار 

می دهد )فیروزجائیان و همکاران، 1392(.
این اصل پذیرفته است که مشکالت در سکونتگاه های شهری زمینه 
اوقات  گذراندن  برای  روستایی  فضاهای  از  بیشتر  استقبال  برای  را 
یا  در شهر  گردشگری  دیگر  طرفی  از  و  است؛  آورده  فراهم  فراغت 
بیرون از شهر و حتی به مکان های دور دست در اثر توسعه وسایل 
شیوه های  انواع  مهم ترین  از  یکی  سفر  در  سهولت  و  نقل  و  حمل 
گذران  فعالیت های  توسعه  می رود.  شمار  به  فراغت  اوقات  گذران 
اوقات فراغت روستاهای می تواند پیامدهای محسوس و نامحسوس 
اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی را بر جای گذارد. که در این 
اوقات  فرهنگی  و  اجتماعی  پیامدهای  مهم ترین  تا  آنیم  بر  نوشته 

فراغت در روستاها را مورد بررسی قرار دهیم.

ش
ـوز

آمـ

چالش های گذران اوقات فراغت در فضاهای روستایی
با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی

 مهدی رمضان زاده لسبویی
عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
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مفهوم فراغت

فراغت، مجموعه ای از اشتغاالتی است که فرد کاماًل به رضایت خود 
یا برای استراحت، یا برای تفریح یا به منظور توسعه یا آموزش غیر 
الزامات  از  آزاد شدن  از  بعد  اجتماعی داوطلبانه،  یا مشارکت  انتفاعی 
دیگران،  و  )سعیدی  می پردازد  آن  به  اجتماعی  و  خانوادگی  شغلی، 

1386(؛ و یا به عبارتی فراغت زمانی از بیداری
وجود  موظف  و  شغلی  فعالیت  گونه  هیچ  آن  طی  که  است  انسان 
نداشته است و انسان می تواند آن را به دلخواه خود بگذرانند )رهنمایی، 
می شود  فراغت  از  که  مختلفی  تعاربف  در  مجموع  در   .)18  ،1392
خارج از کار بودن و به دلخواه گذراندن وجود دارد. با نگاهی اجمالی 
به مقوله اوقات فراغت در دوره های مختلف تاریخی، متوجه می شویم 
که بحث اوقات فراغت به عنوان یکی از الزمه های زندگی بشری، 

آنچنان که امروزه
است  نبوده  قبول  قابل  دور  چندان  نه  گذشته های  در  است  مطرح 

)صالحی و همکاران، 1390(.

شکل 1: انواع اجتماعات فراغتی

منبع: حبیبیان، 1391  

روستا و گذراندن اوقات فراغت
بر اساس سه واژه کلیدی زمان، فعالیت و فضا می توان اوقات فراغت 
اوقات  گذران  نحوه  در  کلید  عاملی  زمان  داد.  قرار  بررسی  مورد  را 
فراغت می باشد و نیر انتخاب نوع فعالیت در زمان فراغت هم مؤثر 
است که در نهایت قلمروهای سرزمینی که می تواند بستر الزم را برای 

گذران اوقات فراغت فراهم آورد.
بعد  یا  مکان  ضابطه  اساس  بر  می توان  را  فراغت  اوقات  گذراندن 
مکانی فعالیت های فراغتی تقسیم بندی کرد بر این اساس گذراندن 
اوقات فراغت می تواند در سه حوزه بندی جغرافیایی نسبت به محل 

سکونت افراد انجام گیرد.
• گذراندن اوقات فراغت در حوزه محل سکونت یعنی روستا، شهر و 

یا محدوده جغرافیایی که شخث در آن زنذگی و کار می کند.
• گذراندن اوقات فراغت در نواحی نسبتًا نزدیک به محل سکونت که 

می توان با چند ساعت رانندگی به آنجا رسید.
• و بالخره گذراندن اوقات فراغت در نواحی دور و یا خارج از کشور 

)رهنمایی، 1392، 90-89(
بر اساس طبقه بندی مکانی فوق روستاها با برخورداری از فضاهای 
طبیعی خاص، مزارع کشاورزی، چشمه ها، رودها و در مجموع آرامش 

راستای  در  گردشگری  مهم  مقاصد  از  یکی  عنوان  به  امروزه  ذاتی 
مدیران  رهیافت  این  از  که  می رود  شمار  به  فراغت  اوقات  گذراندن 
محلی می توانند استفاده الزم را ببرند. نتایج مطالعات مختلف نشان 
نفوذپذیری  و  محیط  پاکیزگی  سرزندگی،  مؤلفه های  که  می دهد 
می تواند در توسعه فعالیت های گذران اوقات فراغت در روستاها مؤثر 

واقع شود.
فضاهای  است  توانسته  روستاها  انواع  از  برخورداری  با  ایران  کشور 
مناسبی را برای گذران اوقات فراغت گردشگران فراهم آورد. وجود 
روستاهای  انواع  از  دشتی  و  کویری  جنگلی،  کوهستانی،  روستاهای 
اوقات  گذراندن  برای  فراوانی  ظرفیت های  دارای  که  می باشد  ایران 

فراغت می باشد.

پیامدهای گذران اوقات فراغت در روستاها
دید  از  تولید،  و  کار  افزایش  باعث  اقتصادی  دید  از  فراغت  اوقات 
از  مانع  سیاسی  دید  از  اجتماعی،  انحرافات  بروز  مانع  اجتماعی 
شناسی  روان  نظر  از  و  اجتماعی  آشوب های  و  سیاسی  بحران های 
باعث بهداشت روان و تضمین سالمت انسان و ایجاد نشاط می شود 
و  اثرات  دیگر موجب  موارد  از  برخی  در  و  )کی منش، 1378، 28(؛ 
پیامدهای منفی بر جوامع محلی می شود. اوقات فراغت بر اجتماعی 
شدن و یادگیری ارزش ها و هنجارها تأثیر دارد و از نظر فرهنگی به 
حفظ کلیت نظام اجتماعی کمک می کند. در جامعه در حال گذار ایران، 
انسجام بخشی و جامعه پذیری شهروندان به عنوان کارکردهای اوقات 
فراغت مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است )فیروزجائیان 
و همکاران، 1391(. مکانهای فراغتی را می تون مکانهای شهری و 
روستایی در نظر گرفت. ویژگی های مکانی در گذراندن اوقات فراغت 
نقش بسزایی دارد. هر فضای سکونت گاهی فضای فرHغتی خاص 
پیامدهای  از  را به وجود می آورد و در زیر تالش می شود چند مورد 
اجتماعی-فرهنگی در اثر توسعه گذران اوقات فراغت در روستاها مورد 

مطالعه قرار گیرد.
بهبود وضعیت سالمت جامعه

با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی، انسا نها به تدریج 
از طبیعت دور شده اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط 
محیطی  زیست  نیازهای  ساخت،  انسان  محیط های  ایجاد  و  طبیعی 
جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است )محمدی، 1387،90(. 
بنابراین انسان های ساکن شهر برای گدراندن اوقات فراغت روستاها 
را بر می گزینند که ممکن است به شیوه های مختلف انفرادی، جمعی، 
کوتاه مدت و بلند مدت اقدام به فعالیت های فراغتی نمایند )جاللی 
به  چالش هایی  چند  هر  فرآیند  این  در  البته   )77  ،1390 فراهانی، 
خصوص در بعد زیست محیطی برای سکونتگاه های روستایی فراهم 
آمده است اما انتخاب مکان های با ظرفیت فراغتی باال برای گذران 
عملیاتی  پیامد  که  می باشد  شهرنشینان  حق  فراغت  اوقات  مطلوب 

شدن این حق سالمت جامعه بهبود پیدا می کند.
این  در  و  می رود  شمار  به  جامعه  رفاه  جزء  اساسی ترین  سالمت، 
میان سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سالمتی انسان بیش از 
مداخالت پزشکی و پرستاری به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته 
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است نحوه گذران اوقات فراغت به عنوان یکی از عوامل اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی و سالمت اجتماعی محسوب می شود.

توسعه و متنوع سازی فعالیت های فراغتی روستاییان
پایگاه های  تأثیر  تحت  روستاها  در  فراغت  اوقات  گذران  شیوه های 
اجتماعی و اقتصادی روستاییان می باشد. شیوه های گذران روستاییان 
مراسم های  در  بر جنبه های مذهبی و حضور  بیشتر  در حالت سنتی 
مخالف بوده است اما امروز با توسعه فعالیت های فراغتی در روستاها، 
را  مدرنی  شیوه های  فراغت  اوقات  گذرانذن  برای  هم  محلی  جوامع 
تفریحی  مسافرت های  ورزشی،  میادین  در  حضور  می نماید  اتخاذ 
بازید  و  به مراکز خرید  به مناطق دور دست، خواندن کتاب و رفتن 
امروزه  فراغت  اوقات  روش  مجموع  در  می باشد.  باستانی  اماکن  از 

تغییرات فراوانی نسبت به گرشته کرده است.
• فراغت در جوامع رشد یافته تنها به طبقات ممتاز اختصاص ندارد. 
حال  در  صنعت،  روز  به  روز  توسعه  با  و  یافته  تعمیم  دیگر  طبقات 

افزایش است.
جامعه  پایین  طبقات  گذشته  در  که  است  این  دیگر  خصوصیت   •
بوده اند.  خوردار  بر  آسودگی  و  آزادی  به عنوان  محدودیت  لحاظ  از 
همچنین از لحاظ زمان نیز محدویدت داشته اند که این زمان محدود 
در درون خانه و خانواده صرف می شد؛ و صورت یر رسمی و خودمانی 
داشت. با پیشرفت جوامع و انجام وظایف خانوادگی توسط افرادی غیر 
و  گرفت  خود  به  رسمی  حالت  فراغت  تدریجًا  خانواده ها.  اعضای  از 

حتی در مواردی تجاری شد.
• فراغت با بکار روز افزون وسایل و اسباب ماشینی مثل اتوموبیل، 
و  بزرگ  سهمی  اوقات  گذراندن  در  هریک  و   ... و  تلویزیون  رادیو، 

نقشی نمایان دارند تحولی خاص پیدا کرده است.
• اوقات فراغت اهمیت خاص در حیات فردی و اجتماعی کسب کرده 
است چنانکه زمان کار از زمان فراغت به کلی جدا شده است؛ و این 

اوقات ارزشی به ذاته پیدا کرده است.
    

نقش مدیران محلی در توسعه اوقات فراغت
مدیران محلی با برخورداری از امتیازات و اختیارات در راستای توسعه 
راستا  این  در  نمایند  ایفا  موثری  نقش  فراغتی می توانند  فعالیت های 
فراغت،  اوقات  از  آنان  آگاهی  و  درک  برای  محلی  مدیران  آموزش 
قرار  توجه  پیوسته مورد  باید  به عنوان یک اصل  الزامات  و  زمینه ها 
گیرد. البته در دو حیطه می تواند این اصل مورد توجه قرار گیرد یکی 
این که ابتدا باید قوانین متناسب با این مقوله تدوین و در مرحله دوم 
برای  پتانسیل الزم  و  باید درک  انتخاب مدیران محلی می باشد که 

اجرای قوانین را داشته باشند.

جمع بندی
جنبه های  از  امروزه  فرد  به  منحصر  جاذبه های  بر  تاکید  با  روستاها 
مختلف مورد توجه گردشگران در راستای گذران اوقات فراغت به شمار 
می رود. گردشگران برای گذراندن اوقات فراغت در فضاهای روستایی 
را  مختلفی  دیدگاه های  می باشند  طبیعی  جاذبه های  از  برخوردار  که 
در راستای اتخاذ رفتارهای خود انتخاب می کنند گاهی دیدگاه تفرج 

گرایی دارند که در این دیدگاه محیط بیشترین آسیب را می بیند و در 
دیدگاه دیگر حراست گرایی مطرح است و در نهایت دیدگاه حفاظت 
گرایی وجود دارد که این دیدگاه بهترین روش برای انتخاب مکان ها و 
برنامه ریزی برای گذران اوقات فراغت می باشد زیرا که هم جنبه های 
فراغت  اوقات  گذران  برای  روستاها  از  استفاده  برای  انسان ها  نیاز 
این  و  می شوند  محافظت  طبیعی  محیط های  هم  و  می شود  رعایت 
اما  می برند  نام  ان  از  اکوتوریسم  عنوان  به  فراغت  اوقات  گذران  در 
پییامدهای زیست محیطی حضور گردشگران در روستاهای  در کنار 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  شدت  به  هم  اجتماعی-فرهنگی  ابعاد 
می تواند  محلی  فرهنگ های  منفی  تغییرات  فرهنگ،  شدن  کاالیی 
زمینه های حمایتی جامعه محلی را پایین آورد. مدیران محلی به عنوان 
عناصر انسانی فعال در سیستم گردشگری در فرآیند توسعه گذراندن 
تأثیر فراوانی داشته باشند. مدیر  اوقات فراغت در روستاها می توانند 
محلی با تحلیل شرایط گردشگران و درک نیازمندی های گردشگران 
به خصوص در زمینه پذیرش جامعه محلی در این زمینه می توانند از 

پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی به نفع روستای خود بهره ببرند.
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مقدمه
که  دورانی  در  روستایی  کتابخانه  تأسیس  از  کردن  صحبت  شاید 
این  با  برسد؛  نظر  به  است، کمی عجیب  دیجیتالی مشهور  به عصر 
استدالل که، در این عصر مردم کتاب خوان و کتاب دوست مزه ی 
الکترونیک،  صوتی،  )کتاب های  آن  مدرن  صورت های  به  را  کتاب 
دیجیتال و گوگلینگ( دارند می چشند و دیگر نیازی به کتابخانه آن 
استدالل چندان  این  امروزه  ندارند. هرچند  آن  روستایی  فرم  در  هم 
همین  مدد  به  عمومی  کتابخانه های  نیست، چون  مقبول  و  پذیرفته 
به  را  نوینی  خدمات  و  کرده  مجهز  را  خود  تکنولوژیکی  ابزارهای 
مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند. اما هدف من در این نوشتار بحث 
درباره آینده کتاب و کتابخانه نیست، بلکه می خواهم با تأکید بر جامعه 
روستایی برخی ضرورت ها و کارکردهای کتابخانه عمومی روستایی را 
بیان کنم تا شاید بتوانم از نگاه جامعه شناختی پاسخی قانع کننده به 
این سؤال داده باشم که، چرا باید کتابخانه های روستایی را تأسیس 

کنیم؟
به چه جایی روستا گفته می شود؟

سختی  به  اما  می رسد  نظر  به  ساده  و  سهل  روستا  »اصطالح 

توصیف هایی  با  غالبًا  روستایی  زندگی  کرد.  تعریف  را  آن  می توان 
می شود معین  جمعیت  میزان  یا  جغرافیایی  محدوده   از 
 )swan, Grimes, Owens,2013( این تأکید بیش از حد به جمعیت 
باعث شده مردمانی که در روستا زندگی می کنند بیشتر به عنوان آمار 
و ارقام دیده شوند، نه جامعه ای تشکیل یافته از انسان هایی مشابه با 
انسان شهری و با ساختاری متفاوت از آن. هرچند که »جوامع روستایی 
از تفاوت های چالش برانگیزی نسبت به مناطق شهری برخوردارند« 
نابرابر  توزیع  زمینه ساز  نباید  تفاوت ها  این  اما   )Hildret h,2007(

خدمات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اطالعاتی باشد.
تعریف های مختلفی از مفهوم روستا شده است که عمومًا کاربردی 
بر  برخی  و  تعداد جمعیت  بر  برخی  بر شیوه معیشت،  برخی  بوده اند. 
ساختار اجتماعی و سیاسی آن تأکید داشته اند. اما تعریفی که مناسب 
عنوان  به  »روستا  که:  است  این  می باشد  نوشتار  این  در  ما  موضوع 
انسان  اجتماعی  حیات  خارجی  بروز  جلوه گاه  و  زیستی  مجتمع  یک 
قابل طرح است.« )راهب، 1386: 106(. همچنان که در این تعریف 
می بینیم تأکید بر سکونت گزینی انسان به صورت دسته جمعی است؛ 
لذا این تعریف شامل جامعه شهری هم می شود و این نشان می دهد 

چرا باید کتابخانه های روستایی را تأسیس کنیم؟

  جعفر احمدی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، کارشناس شهرداری ارومیه و مدرس دانشگاه

»کتابخانه های روستایی در ابتدای راه هستند، اما من بر این باورم که آن ها می توانند به کاتالیزورهایی تبدیل شوند که جوامع خود 
را قوی و متحد می کنند.«
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که جامعه شهری و روستا در اجتماع انسانی بودن با هم مشترک اند و 
تفاوت آن ها در شیوه و سبک زندگی آن ها است-البته به مدد دهکده 

جهانی و تکنولوژی های ارتباطی- آن هم در مواردی خاص.
با این وجود اگر با نگاه اعداد و ارقام هم به روستا نگاه کنیم، براساس 
سرشماری سال 1390 نزدیک به 30 درصد از کل جمعیت ایران در 
روستاها زندگی می کنند. بدون شک پراکندگی جغرافیایی این جمعیت 
به  آن ها  نیاز  عدم  معنای  به  هرگز  مختلف  مناطق  در  درصدی   30

برخی خدمات ضروری از جمله نیاز به فضاهای فرهنگی نیست.
اخیراً، از سوی رئیس مرکز آمار اعالم شده که نسبت جمعیت شهری 
این   .)1391 )عربشاهی،  است  افزایش  به  رو  ایران  در  روستایی  به 
نشان می دهد که مهاجرت روستاها به شهرها در حال افزایش است. 
بدون شک اگر زمینه توسعه روستایی در ابعاد مختلف آن فراهم نشود، 

جامعه ما با بحران های زیادی مواجه خواهد شد.
کتابخانه عمومی روستایی چیست؟

که  است  الزم  روستایی  عمومی  کتابخانه  از  تعریفی  ارائه  از  قبل 
ابزاری  بدانیم کتابخانه عمومی چگونه تعریف شده است. »کتابخانه 
جهت دسترسی به اطالعات، ایده ها و کارهای ابتکاری است.... غالبًا 
اصطالح کتابخانه با »کتابخانه عمومی« یکی فرض می شود. در حالی 
که کتابخانه ها دارای انواع متنوع با مقاصد مختلف و خدمت به اقشار 
را  عمومی  کتابخانه   .)IFLA,2003,2( است«  مختلف  گروه های  و 
کتابخانه  فیزیکی:  نظر  تعریف کرد. »از  متفاوت  نگاه  دو  از  می توان 
مکانی برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر مکتوب که طی تاریخ 
تمدن بشری به وجود آمده است. از نظر کارکردی: کتابخانه نهادی 
اجتماعی است ....« )بیرانوند، 1390: 3(. امروزه در سراسر جهان نقش 
کتابخانه ها و کتابداران درحال تغییر است و آن ها دیگر نگهدارندگان و 

.)Krolak,2005:7( محافظان منفعل کتاب ها نیستند
بنابراین این تصور از کتابخانه که مکانی جهت نگهداری و مطالعه 
کتاب است باید به فراموشی سپرده شود. اکنون کتابخانه های عمومی 
به  تعریف می شوند.  با کارکردها و نقشی که در جامعه  ایفا می کنند 
همین خاطر است که یونسکو در مانیفست کتابخانه های عمومی این 
»کتابخانه  است.  کرده  ارائه  عمومی  کتابخانه های  برای  را  تعریف 
عمومی نهادی است که به ایجاد یک جامعه دموکراتیک، برابر و امن 

)UNESCO,1994( »کمک می کند
کتابخانه عمومی روستایی معمواًل زیرمجموعه کتابخانه های کوچک 
است. هر چند بر سر این نوع تعریف و طبقه بندی مناقشه و اختالف 
کتابخانه های  طبقه بندی  برای  چندانی  شاخص  »اگرچه  است. 
روستایی تحت عنوان »کوچک« وجود ندارد. در ادبیات تحقیقی علم 
کتابداری و اطالع رسانی نیز در این خصوصی مباحث کمی وجود دارد. 
در مواردی چند اصطالح کتابخانه کوچک بر مبنای عوامل مختلفی 
جمعیت  یا  کتابخانه  خدمات دهی  محدوده  جمعیت،  و  جغرافیا  چون 
منطقه ای که کتابخانه خدمات می دهد، تعریف شده است؛ یا سؤال از 
ویژگی های کتابخانه مانند تعداد اعضاء، واحدها، ساختمان کتابخانه یا 

.))swan, Grimes, Owens,2013 »بودجه آن شده است
با توجه به آنچه گفته شد در اینجا مراد از کتابخانه عمومی روستایی 
یا کتابخانه روستایی، کتابخانه ای است که فارغ از اندازه و تجهیزات 

هرچند  است.  شده  واقع  روستایی  منطقه ای  در  آن  اعضای  تعداد  و 
این تعریف هم خالی از اشکال نیست ولی ما با رویکردی کارکردی 
کتابخانه  یک  که  هستیم  باور  این  بر  و  می کنیم  نگاه  کتابخانه  به 
در هرکجا واقع شود، کارکرد یکسانی خواهد داشت. چه بسا کارکرد 
یک کتابخانه در مناطق روستایی به خاطر ساختار اجتماعی آن بسیار 

عمیق تر باشد.
ضرورت تشکیل کتابخانه های عمومی در روستاها

تحوالت تکنولوژیکی و اطالعاتی برای جوامع پیشرفته منافع فراوانی 
که  کرد  انکار  را  واقعیت  این  نمی توان  اما  است،  آورده  همراه  به  را 
همین تحوالت و پیشرفت های اطالعاتی زمینه ساز شکاف و نابرابری 
میان فقرا و ثروتمندان اطالعاتی در میان کشورهای توسعه یافته و 
توسعه نیافته و جوامع شهری و روستایی شده است. لذا پر کردن چنین 
نیازمند امکان دسترسی همگان به اطالعات و فراهم آوردن  شکافی 
زیرساخت های مورد نیاز آن است که نقش کتابخانه های عمومی در 

این خصوص بسیار چشمگیر است.
از طرفی دیگر، سرعت باالی تغییرات تکنولوژیکی و ارتباطی زمینه ساز 
نوعی آشفتگی در جامعه روستایی شده است، که این آشفتگی منجر 
به ظهور نوعی بی هویتی جامعه روستایی شده است. این امر زمینه را 
برای مهاجرت روستاییان به شهرها را فراهم می کنند و مهاجرت به 
نوعی باعث ظهور مشکالت و معضالت عدیده اجتماعی و اقتصادی 
خواهد شد. در اینجا باز کتابخانه های روستایی می توانند نقش ترمیم 
دهنده داشته باشند. به این صورت که »تجربه کتابخانه کلیدی برای 

)IFLA, 2003( »درک جایگاه خود در جهان است
 از نگاهی دیگر، »آموزش و یادگیری نقش کلیدی حرکت های جامعه 
را به سوی جهان آزاد اطالعات ایفاء می کنند. این نقش در افزایش 
سطح آگاهی جامعه و ایجاد مهارت های افراد و نیروی کار در راستای 
تحوالت شتابان فن آوری اطالعات بسیار اهمیت دارد. توسعه امکانات 
و  اطالعاتی  نوین  فن آوری های  از  بهره گیری  یمن  به  اطالع رسانی 
ارتباطی مشکالتی مانند مسافت، حجم، دسترس پذیری، دریادگیری و 
آموزش را به کنار زده و وابستگی به موقعیت فیزیکی و ساختمان را 
حذف کرده است« )هندری، 80: 128 و 129(. پس کتابخانه عمومی 
در روستا نه تنها به کارکرد اطالع رسانی و آگاهی بخشی عمل خواهد 
کرد، بلکه در کنار این وظیفه به نظام آموزش رسمی هم کمک شایانی 
کرده های  تحصیل  و  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  در  و  می کند 
مهاجرت  علت های  از  یکی  چون  می کند.  ایفاء  مهمی  نقش  روستا 
روستاییان به شهر کمبود فضاهای آموزشی است و کتابخانه می تواند 
بازوی کمکی برای مدرسه باشد و به تقویت فضاهای آموزشی کمک 

کند.
روستاها عهده دار بخشی عظیم از میراث تاریخی، فرهنگی و علمی 
جامعه هستند. ظهور تکنولوژی های مدرن باعث شده بخشی از این 
نقش های  از  دیگر  »یکی  شود.  سپرده  فراموشی  دست  به  میراث 
می کند،  ایفا  زمینه  این  در  عمومی  کتابخانه  یک  که  توجهی  قابل 
کار مربوط به حفظ منابع فرهنگ محلی است. یک کتابخانه عمومی 
افرادی  از جمله، کمک  ]فرهنگی[  منابع  تهیه  به منظور شناسایی و 
چون مورخان، باستان شناسان، ادیبان و افراد بانفوذ منطقه را جلب 
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.)Handa( ».می کند

از  برخی  آن  شیوه های  و  شهری  زندگی  گسترش  با  همچنین 
سرمایه های فرهنگی در جوامع روستایی از بین رفته و یا بسیار کم 
رنگ شده است. از جمله این سرمایه ها تعاون و یاریگری )مشارکت( 
فراهم  عمومی  مشارکت  برای  را  زمینه  روستاها  در  کتابخانه  است. 

می کند و پیوند بین ساکنین روستا را محکم تر خواهد کرد.
کتابخانه های عمومی به طور عام و کتابخانه های روستایی به طور 
گزارش  در  دارند.  بسزایی  نقش  جامعه  فرهنگی  توسعه  در  خاص 
آمده   )2010( اروپا  اطالعاتی  جامعه  و  عمومی  کتابخانه های  کمیته 
با دانش و فرهنگ، سنتی دیرینه  پیوند کتابخانه های عمومی  است: 
دارد.... کتابخانه به فعالیت های فرهنگی با کیفیت باال و وسعت قابل 
بین  معنادار  مالقات های  برای  را  چارچوبی  و  می کند،  کمک  توجه 

استفاده کنندگان از کتابخانه را فراهم می کند.
امروزه بحث عدالت اجتماعی و برابری دسترسی به اطالعات در بین 
همه اقشار جامعه یکی از استدالالت به منظور تأسیس کتابخانه های 
روستایی است. دسترسی به اطالعات عالوه بر باال بردن آگاهی مردم 
فعال  شهروندانی  ظهور  برای  را  بستر  مختلف  موضوعات  به  نسبت 
ارائه اطالعات در مورد مسائل  با  بالقوه  فراهم می کند. »کتابخانه ها 
تاریخ محلی  اجتماعی، مانند بهداشت، اشتغال، آموزش مادام العمر و 
به جامعه آموزش می دهند. این دسترسی عادالنه به اطالعات برای 
جامعه  در یک  آن ها  امکان مشارکت  و  آگاه  فعال کردن شهروندان 
دموکراتیک جهانی ضروری است« )Krolak,2005:7(. شاید بی دلیل 
نبوده که آندریو کارنگی در زمان افتتاح کتابخانه آلدر درگوان در سال 
1903 اظهار داشت که: »اینجا موسسه ای برای یادگیری و دانستن 
است. درجه اشرافیت و ثروت در آن تعیین کننده نیست، اینجا اشراف 
در  آستانه  در  نادان  پادشاهان  و  می شوند  شناسایی  بی سواد  زادگان 
متوقف می شوند. گنج هایش را برای آن ها آشکار نمی کند و زمان را 
برایشان به هدر نمی دهد. اما به کارگران بر اساس میلشان به دانستن 
را  دانستن  تشنگان  اینجا  می گوید.  آمد  خوش  آن ها  دانش  سطح  و 

سیراب می کند«)هندری،1380: 128(.
نتیجه گیری:

بدون شک تأثیر کتابخانه های روستایی محدود به موارد اشاره شده 
نخواهد بود؛ بلکه وسعت گستردگی تأثیر و کارکرد کتابخانه روستایی 
فراتر از محدوده روستایی است. در اینجا اگر با نگرش سیستمی به 
و  یافته  تشکیل  مختلف  اعضای  و  عناصر  از  که  کنیم،  نگاه  جامعه 
روستاها به عنوان عناصری در درون این سیستم نتوانند کارکرد خود 

را درست ایفاء کنند، کل نظام اجتماعی دچار بی نظمی خواهد شد.
که  می باشد  روستایی  توسعه  موانع  از  یکی  روستاها  در  محرمیت 
که  گفت  می توان  جرات  به  دارند.  دخالت  آن  در  متعددی  عوامل 
تأسیس کتابخانه عمومی در دراز مدت زمینه را برای محرومیت زدایی 
از روستاها فراهم می کند. هرچند که کار کتابخانه با بعد آموزشی آن 
بیشتر شناخته شده است، اما همه روی این نکته اتفاق نظر دارند که 
آموزش و یادگیری مینای اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه ای است. 
الری گریکو )2012( مدیر کتابخانه عمومی شهرگیل پین معتقد است 

که: کتابخانه عمومی اغلب نقطه عطف آموزش و فرهنگ در جامعه 
هستند و کتابخانه های روستایی در این زمینه منحصر به فرد هستند. 

)Grieco, 2012(
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مقدمه
از آنجا که نیازهاي فراغتي در حال رشد و تبدیل به یکي از نیازهاي 
اساسي جامعه می باشد و با توجه به آثار مطلوبی که  اوقات فراغت 
و  ریزي  برنامه  کند،  ایجاد  جامعه  افراد  زندگی  درکیفیت  تواند  می 
مدیریت گذران اوقات فراغت به یک مسئله اساسي در نظام برنامه 
ریزي کشور و به تبع آن در نظام برنامه ریزی و مدیریت روستا به 
عنوان کوچکترین واحد سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است . 
ودر این میان دهیاریها به عنوان یکی از ارکان مدیریت محلی و بازوی 
اجرایی در نظام برنامه ریزی  روستا  و با توجه به وظایف و اختیارات 
اوقات فراغت  اماکن گذران  ایجاد  و  راستای توسعه  باید در  محوله  
مراکز  فرهنگی،  ورزشی،  های  سالن  پارک،  سبز،  فضای  ایجاد    (
آموزشی ومراکز تفریحی عمومی و .....( اهتمام ورزند . البته اهمیت 
چگونگی گذراندن  اوقات فراغت در مورد گروه اجتماعي جوانان، دو 
و  متغیررواني  هاي  ویژگي  بر  عالوه  گروه،  این  زیرا  میشود  چندان 
فیزیولوژیک، در معرض انواع آسیبهاي اجتماعي ) بزهکاری، اعتیاد و 
...(   قرار دارد و این مسئله در مورد جوانان روستا که دسترسی کمتری 
به اماکن و محیطهای گذران اوقات فراغت دارند مهمتر به نظر میرسد 
و نقش دهیاران را در راستای فراهم نمودن امکانات رفاهی، آموزشی، 

تفریحی و... را موثرتر نشان می دهد.
آمده  تفصیل  به  دهیاري  و  دهیار  آن شرح وظایف  در  ماده 10 که 

است به وظایفی تأکید دارد که  می تواند مؤید نقش مؤثر دهیاران 
در گذران اوقات فراغت باشد از جمله بند 2 و 23 ماده مذکور که به 

آن اشاره میشود:
بند2-کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها 
فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادي،  اجتماعی،  هاي  نارسایی  و 
آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلی و 
عملی در زمینه هاي یاد شده وارائه آن به مسئوالن ذي ربط جهت 

اطالع و برنامه ریزي و اقدام الزم.
بند 23- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، پارکها، 

فضای سبز، ورزشی و آموزشی مراکز
تفریحی عمومی و مجاري آب و توسعه معابر و اجراي آن ها از طریق 

دهیاري و همکاري در زمینه طرح بهسازي روستا. 
بر این اساس در این اثر تالش می شود به طور مختصر اهمیت و 
نقش ساماندهی گذران اوقات فراغت دربهبود کیفیت زندگی  نواحی 
روستایی و بِویژه برای جوانان روستایی در  دهیاریها بیان شود. برای 
اوقات فراغت، اهمیت و ضرورت  بر مفهوم  ابتدا مروری  این منظور 
اوقات فراغت در زندگی انسانها انجام گرفته و سپس به نقش دهیاران 
بهبود  برای  زمینه  ایجاد  و  روستاییان  فراغت  اوقات  ساماندهی  در 

کیفیت زندگی پرداخته خواهد شد .
 مفهوم اوقات فراغت:

اوقات  اجتماعی،  مسائل  پژوهشگر  و  شناس  جامعه  کباری،  فاطمه 

نقش دهیاری ها در ساماندهی اوقات فراغت جوانان
 رویا تیموریان
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از کار و مسئولیت آن  فارغ  داند که فرد  را لحظه هایی می  فراغت 
را بر اساس تمایل شخصی خود تنظیم می کند و برنامه آن در مورد 
هرکس متفاوت است و به سلیقه نیازهای روحی، سن و توان مالی فرد 
بستگی دارد. او می گوید: لحظه لحظه اوقات فراغت، امروزه از چنان 
اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه 
یاد می کنند. به این معنی که چگونگی گذراندن اوقات فراغت افراد 
یک جامعه تا حد بسیاری معرف ویژگی های فرهنگی و میزان توسعه 
یافتگی آن جامعه است. بنابراین اگر طرح و نقشه زندگی و کار جوانان 
با برنامه هایی که برای اوقات فراغت خود تنظیم می کنند، مغایرت 
داشته یا تفریحات و فعالیت های فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی 
در تضاد باشد، اوقات فراغت به مشکل اجتماعی تبدیل خواهد شد. به 
اعتقاد کباری، لحظه های فراغت برای جوانان هم می تواند سازنده 
و مفید باشد و هم مخرب و ویرانگر، به تعبیر دیگر نبود هدف و بی 
برنامه گی، باعث پیدایش فراغت های بیمارگونه و انواع انحرافات و 

بزهکاری ها در جامعه می شود.)تاالنی 1391(.

ضرورت اوقات فراغت:
تعالي شخصیت مي شود.  و  رفتار  فراغت موجب اصالح  اوقات  1ـ 
کثرت و استمرار فعالیتهاي ذهني و عملي در زندگي روزمره موجب 
شده تا فرصت کافي براي بازنگري در عملکرد زندگي روزانه وجود 
نداشته باشد و نهایتًا عدم بازنگري ممکن است موجب به وجود آمدن 

بعضي از رفتارهاي نامطلوب در انسان شود.
)ذهني  روزانه  ممتد  فعالیتهاي  رواني:  بهداشت  و  فراغت  اوقات  2ـ 
و جسمي( موجب خستگي مي شود و فرد به تدریج شادابي و نشاط 
بیماریهایي نظیر اضطراب،  از دست مي دهد و شرایط براي  خود را 
افسردگي و نارساییهاي جسمي فراهم مي شود. در اینجا نقش اولیاء و 
مربیان در یاري دادن به فرد براي گذراندن اوقات فراغت بسیار مهم 

و ضروري است.
فرزندان  که  زماني  شناختي:  مهارتهاي  توسعه  و  فراغت  اوقات  3ـ 
فارغ از فعالیتهاي درسي )رسمي( موظف مي شوند با میل و انگیزه 
خود به طرف هر گونه فعالیتهاي آموزشي بروند موجب یادگیري پایدار 

آنان مي شود.
نظیر  حرکتي  حسي،  مهارتهاي  تقویت  موجب  فراغت  اوقات  4ـ 

ورزش، کامپیوتر و ... مي شود.
براي  مناسب  بستر  فراغت  اوقات  خالقیت:  و  فراغت  اوقات  5ـ 
بسزایي  تأثیر  آن  در  انتخاب  و  انگیزه  شرط  دو  زیرا  خالقیتهاست 

گذاشته و موجب مي شود اندیشه هاي آزاد شکل بگیرند.
6ـ اوقات فراغت و آسیب پذیري اجتماعي: اوقات فراغت با انحرافات 

اخالقي و آسیب پذیري هاي اجتماعي همبستگي نزدیکي دارد .

متغیرهای موثر بر شیوه گذران اوقات فراغت:
ثابت  گروه ها  یا  افراد  همة  براي  فراغت  اوقات  گذران  شیوه هاي 
بر  که  متعددي  متغیرهاي  میان  نمیشوند.  تعیین  پیش  از  و  نیستند 
میگذارند،  اثر  آنها  در  شرکت  و  فراغت  اوقات  گذران  شیوة  انتخاب 
فراغتي  نیازهاي  تحلیل  در  بنابراین  دارد.  وجود  پیچیده اي  روابط 

جوانان باید این متغیرها را شناخت و روابط میان آنها را کشف کرد. 
مهمترین متغیرهاي مؤثر در نحوه گذران اوقات فراغت به قرار زیر 

است:
اساسي،  قانون  سیاسي،  ساختار  اقتصادي:  و  سیاسي  متغیرهاي   -

ساختار اقتصادي، سطح توسعه یافتگي و...
ملي،  فرهنگ  تاریخي،  فرهنگي:پیشینه  و  اجتماعي  متغیرهاي   -
اعتقادات دیني، آگاهي عمومي، ترکیب طبقاتی, ترکیب قومي و زباني 

و...
شغل،  نوع  سن،  جنسیت،  خانوادگي:  و  فردي  رواني،  متغیرهاي   -

میزان درآمد، سطح تحصیالت، فرهنگ خانوادگي، نحوه نگرش و...
امکانات،  نوع  و  میزان  فضایي:  کالبدي-  و  محیطي  متغیرهاي   -

قابلیت دسترسي، آگاهي و اطالع رسانی, وسایل دسترسی و...
در  مدیریت  و  ریزي  برنامه  مدیریتي:شیوه هاي  متغیرهاي   -
. ) گروه مهندسان مشاور  بخش هاي عمومي، خصوصي و داوطلب 

فرنهاد 1383(.

مباني برنامه ریزي و مدیریت گذران اوقات فراغت: 
اوقات فراغت، مدت زماني است که پس از انجام وظایف رسمي و 

غیررسمي به وجود مي آید. مسئلة اوقات
فراغت هر چند یک موضوع فردي است، اما در کشور ما یک موضوع 
است  ناچار  هراجتماعی  هست.  هم  اجتماعي  و  سازماني  خانوادگي، 
براي توسعه آسایش، سالمت، بهبود شرایط زندگی برنامه ریزي کند 
و مهمترین امر در این مورد کیفیت اوقات فراغت جامعه است )رئیسی 

 . )1386
هدف اصلی برنامه ریزي این است که تمام منابع طبیعي، فرهنگي، 
انساني و اقتصادي جامعه در جهت تأمین حداکثر نیازهاي انسانی که 
به فراغت ارتباط مي یابند به طور پایدار و عادالنه مورد استفاده بهینه 
قرار گیرد و در کشور ما برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گذران اوقات 
فراغت و به تبع آن بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی در حیطه 
وظایف و اختیارات دهیاریها قرار میگیرد . دهیاریها برای رسیدن به 
برنامه  نیازمند هستند،  راهبردی  ریزی  برنامه  به یک  مذکور  اهداف 
آینده ورفع مشکالت و  با  برخورد صحیح  به منظور  ریزي راهبردي 

پیچیدگي هاي فعلي، مورد استفاده قرار مي گیرد. 
برنامه ریزي راهبردي به عنوان فرآیند شناسایي محیط هاي داخلي 
و خارجي یک سازمان، تصمیم گیري در مورد چشم انداز و مأموریت، 
توسعه اهداف کلي، ایجاد و انتخاب استراتژي هاي کلي که باید دنبال 
شود و تخصیص منابع براي دستیابي به اهداف سازمان تعریف شده 

است .) اشرفی و همکاران 1392 (

هر برنامه راهبردی دست کم به یکی از پرسش های زیر پاسخ خواهد 
داد:

 الف( ما دقیقًا چه کار می کنیم؟
ب (  برای چه کسی کار می کنیم؟

ج ( چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟
و  تعیین   -1 میباشد:  مختلفی  مراحل  دارای  راهبردی  ریزی  برنامه 
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تدوین اهداف . 2- شناخت اهداف و استراتژیهای سازمان. 3- تجزیه 
منابع  و  امکانات  تحلیل  و  تجزیه   -4  . محیطی  شرایط  تحلیل  و 
سازمان 5- شناخت وضع موجود سازمان . )الوانی 1374( . با توجه 
به آنچه گذشت دهیاریها به عنوان یکی از ارکان مدیریت روستایی 
باید در راستای  تهیه یک برنامه مناسب و ساماندهی اوقات فراغت 
روستاییان و ایجاد زمینه برای بهبود کیفیت زندگی موارد زیر را مد 

نظر قرار دهند:
 -  شناسایی منابع مالی، امکانات و تسهیالت سازمان دهیاریها . 

- شناسایی پتانسیلها، امکانات و موانع محیطی روستا .
- شناخت نیاز ها و تقاضاهای مردم روستا .

-  شناخت و تجزیه وتحلیل مسائل و شرایط فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی روستا .

- اماکن و مراکز تأسیس شده متناسب با شرایط سنی گروه هدف 
)جوانان( باشد . 

نمودار فرآیند برنامه ریزی فراغت

شناسایی نیازها 
و تقاضاهای جامعه 

محلی

گزینش تسهیالت 
و خدمات با توجه 

به منابع
نظارت و بازنگری

اجرای برنامه

جمع بندی:
 همانطور که اشاره شد فراغت، فعالیتي است که اعضاي جامعه 
آن  طریق  از  زندگي،  الزامات  و  کار  محیط  اجبارهاي  از  فارغ 
استعدادهاي خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش مي 
دهند. چگونگي گذران اوقات فراغت، بازتابي از شرایط اجتماعي، 
از  مطلوب  ي  استفاده  که  است  جامعه  هر  فرهنگي  و  اقتصادي 
تأثیر درخورتوجهي در بهبود کیفیت زندگي  تواند  اوقات مي  این 

اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه داشته باشد.
از گذران اوقات فراغت را بطور کلی میتوان در دو  اثرات ناشی 

دسته آثار مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد
آثار مستقیم، رواني و فردي هستند و مستقیمًا با ارضاي شخصي، 
انتخاب آزادانه و تجربه دروني ارتباط دارند. این آثار به ایجاد تعادل 
فرد  اخالقي وخودشکوفایي  ارزش هاي  تقویت  رواني،  و  جسمي 

کمک میکنند.
آثار غیرمستقیم فراغت در متن روابط اجتماعي و اقتصادي تعریف 
اجتماعي،  و  انساني  سرمایة  تقویت  مانند  مفاهیمي  با  و  میشوند 
تسهیل روند جامعه پذیري، تقویت هویت دیني و وحدت ملي و... 

سروکار دارند .
حفظ  آسودگی،  اعصاب،  تمدد  نیرو،  تجدید  خستگی،  رفع 
فردی،  رضایت  شادی  و  لذت  روانی  و  جسمی  تعادل  سالمت،  
اعتماد  تقویت  رسمی،  قیود  از  رهایی  روزمره،  وظایف  از  رهایی 
تجربه  مهارتها،  رشد  خودشکوفایی،  شخصیت  پرورش  نفس،  به 
کیفي و درونی، احساس ارزشمند بودن، تقویت ارزشهای معنوی، 
و  هویت  رشد  پذیری،  مسئولیت  رشد  دیگردوستی،  و  مهرورزی 
منزلت اجتماعی، تقویت حس تعلق گروه،تقویت تعامل اجتماعی 
جمعی  ارزشهای  تقویت  شهروندی  روحیه  تقویت  مشارکت،  و 
آثارمطلوب ناشی از گذران اوقات فراغت هستند که بطور مستقیم 
کیفیت زندگی فرد را  بهبود می بخشند . ) گروه مهندسان مشاور 

فرنهاد 1383( . 
مثبت  در مسیر  اگر  است که  ای  دولبه  تیغ  مانند  فراغت  اوقات 
هدایت شود موجب رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی می شود 
و در صورتی که در مسیرهای درستی هدایت نشود، می تواند به 
بالقوه شرایط و زمینه های آسیب زا تبدیل شود. )  فراهم کننده 
شعبانلو 1388( . لذا اوقات فراغت امروزه به یک امر مهم و اساسی 
تبدیل گشته است و برنامه ریزی در جهت پربار و اثربخش نمودن 
جوامع  در   مهم  این  و  گردد  می  تلقی  اساسی  ضروریات  از  آن 
عنوان  به  دهیاریها  اختیارات  و  وظایف  حدود  در  کشور  روستایی 
مدیران روستا قرار دارد و با توجه به آثار مطلوبی که گذران اوقات 
فراغت در کیفیت زندگی جوامع دارد و از طرفی آسیبهای اجتماعی 
ناشی از عدم توجه به چگونگی گذران اوقات فراغت نقش خطیر 

دهیاریها را در این امر برجسته تر می نماید .

منابع: 
- گروه مهندسان مشاور فرنهاد، 1383،  تدوین راهبردهای ملی 

گذران اوقات فراغت، سازمان جوانان ویرایش اول .
ارائه  و  فراقت  اوقات  گذران  نحوه   ،1386 فاطمه.  رئیسی،   -
راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آن . فصلنامه مطالعات فرهنگی- 

دفاعی زنان سال سوم شماره 4.
- شعبانلو، کریم. 1388، ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 

. سایت اینترنتی طنین .
- تاالنی، زهرا 1391، فهرست پیشنهادی برای اوقات فراغت . 

سایت آفتاب 
تدوین  زاده،1392،  بابا  اشرفی، یوسف و محمد حسین جان    -
نمونه  راهبردي؛  ریزي  برنامه  چارچوب  در  سازماني  چشم انداز 
موردي: شهرداري ساوه- فصلنامه مطالعات برنامه ریزي شهري، 

سال اول، شماره ي دوم، تابستان 1392، صفحات123-155 .
- الوانی، مهدی. 1374، مدیریت عمومی، نشر نی.
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مشـاوره حــقــوقی

1- دهیار روستایی هستم که در محدوده آن بنایی هست که 
میراث فرهنگی آن را به عنوان آثار باستانی به ثبت رسانده، 
مدتی است که قسمتی از دیوار آن خراب شده و نیاز به مرمت 
دارد، با اداره ذی ربط در سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتم 
اختیار  در  تعمیر  جهت  کافی  اعتبار  نمودند  اعالم  متاسفانه 
ندارند، آیا اینجانب می توانم هزینه تعمیر دیوار را از اعتبارات 

دهیاری بپردازم یا خیر؟
سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه،   1 ماده   32 بند  اساس  بر  پاسخ: 
138 تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی جهت  دهیاری ها مصوب 
حفظ بناها و آثار باستانی روستا بر عهده دهیاری است و از آن جا که مرمت 
پرداخت  لذا  از حیطه وظایف دهیار خارج می باشد،  آثار فرهنگی  و  بناها 
اعتبار در این خصوص نیز در چارچوب اختیارات دهیار نمی باشد، فی الواقع 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی 
و مدیریت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی کشور و 
میراث  از وظایف سازمان  برنامه های مربوط  و  اجرای طرح ها  بر  نظارت 

فرهنگی است و الزم است سازمان موصوف در این خصوص اقدام نماید.
ما تعدادی خانواده بی سرپرست می باشند  2- در روستای 
در  است  مدتی  در ضمن  مواجه اند  عدیده ای  با مشکالت  و 
روستای ما دهیاری تأسیس شده است؛ آیا دهیاری می تواند 

به خانواده های مذکور مساعدت مالی نماید؟
پاسخ: نظر به این که دهیاری فاقد اعتبار جهت این گونه مساعدت های 
سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه،   1 ماده  بند 35  وفق  است صرفاً  مالی 
138، می تواند این خانواده ها را به سازمان بهزیستی  دهیاری ها مصوب 

کشور یا کمیته امداد امام خمینی معرفی نماید.
یا  تمام  می توانند  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  آیا   -3

و  اعیاد  مراسم،  برگزاری  به  مربوط  هزینه های  از  قسمتی 
جشن هایی را که در روستا برگزار می شود تأمین نماید؟

پاسخ: چنان چه موضوع قبل از تصویب بودجه مطرح شده باشد؛ می توان 
آن  تصویب  از  پس  و  نمود  پیش بینی  تعاونی  سنواتی شرکت  بودجه  در 
جشن ها  و  مراسم ها  این گونه  برگزاری  جهت  اعتبار  تأمین  مجمع،  در 
فاقد اشکال است و از آن جا که طبق ماده 54 اساسنامه شرکت تعاونی 
تراز  یک بار  ماه  سه  هر  شده  موظف  مدیره  هیات  کشور  دهیاری های 
آزمایشی حساب های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه 
تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه ای از آن ها را 
نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارد، در طول سال مالی نیز 
می توان موضوع را در هیات مدیره مطرح و پس از تصویب توسط مجمع، 

اقدام به تأمین اعتبار نمود.
4- روستای ما در یکی از استان های جنوبی کشور واقع شده 
که در آن، ساختمانی است متعلق به وزارت جهاد کشاورزی 
ساختمانی  فاقد  نیز  روستا  دهیاری  می باشد.  بالاستفاده  و 
متناسب می باشد، آیا دهیار می تواند از آن به عنوان ساختمان 

دهیاری استفاده نماید؟
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   89 ماده  ب  بند  پاسخ: 
بر  مازاد  ساختمان های  از  استفاده  »حق  می دارد:  تصریح   138 مصوب 
به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی  وابسته  نیاز دستگاه های 
در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات 
و  مدیریت  سازمان  رییس  یا  استاندار  پیشنهاد  به  استان ها  در  و  وزیران 
برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی، بالعوض به دستگاه های 
دولتی نیازمند، واگذار گردد«. همان گونه که در بخشنامه شماره 39886 
9 نیز تاکید شده دهیار می تواند با هماهنگی و به درخواست  مورخ 11/29/

پرسش و پاسخ حقوقی
 نیره میرزائی
کارشناس ارشد حقوق 
دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
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استانداری  برنامه ریزی  معاون  یا  استاندار  پیشنهاد  به  بخشداری ذی ربط، 
طریق  از  موصوف،  ساختمان  از  استان  برنامه ریزی  شورای  تصویب  و 

بخشداری بهره برداری نماید.
5- آیا لحاظ تحصیالت قبل از انتخاب دهیار توسط شورای 

اسالمی روستا الزامی است؟
انتخابات  اجرایی تشکیالت،  آیین نامه  به تصریح ماده 49  پاسخ: نظر 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 
1378 و اصالحات بعدی آن، شورای اسالمی روستا موظف است قبل از 
احراز سمت دهیار که در ماده  با شرایط  را  انتخاب، شرایط فرد منتخب 
موصوف تصریح شده تطبیق داده و در صورت دارا بودن شرایط، وی را 
اسالمی  شورا  موصوف  ماده  بند ب  طبق  نماید.  انتخاب  دهیار  به عنوان 
روستا موظف است برای دهیاری های درجه یک و دو، دارا بودن حداقل 
تحصیالت دیپلم متوسطه در کلیه رشته ها، برای دهیاری های درجه سه 
و چهار دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و برای دهیاری های 
درجه پنج و شش، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل یک 
سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی را لحاظ و سپس اقدام به 

انتخاب نماید.
این بند دارای تبصره هایی است که عنوان می دارد: در صورتی که فرد با 
تحصیالت فوق دیپلم در این گونه دهیاری ها، نباشد شورای اسالمی روستا 
می تواند با موافقت بخشدار مربوط، فردی را با تحصیالت دیپلم متوسطه 
با داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی برای 
تصدی سمت دهیاری با درجه سه و چهار انتخاب نماید؛ همچنین برای 
دهیاری های درجه پنج و شش چنان چه فردی با مدرک تحصیلی لیسانس 
نباشد شورای اسالمی روستا می تواند با موافقت بخشدار مربوط، فردی را 
با تحصیالت فوق دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرایی و یا با 
تحصیالت دیپلم با داشتن چهار سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های 
اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید. همچنین این ماده دارای 
تبصره ای است که تصریح می دارد کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری 
از دو به سه و یا از درجه چهار به پنج در سمت دهیار مشغول انجام وظیفه 
می باشند و از نظر تحصیالت و سوابق کار اجرایی واجد شرایط الزم برای 
تصدی سمت دهیار در روستای مربوط نمی باشند، تا زمان تصدی سمت 
دهیار در آن روستا از شرایط تحصیالت و سوابق کار اجرایی مذکور در این 

ماده معاف می باشند.
6- آیا برکناری دهیار توسط بخشدار، دارای وجاهت قانونی 

است؟
پاسخ: با عنایت به تصریح تبصره ذیل بند »م« ماده 68 قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 
تشکیالت،  اجرایی  آیین نامه   53 ماده  همچنین  و  آن  بعدی  اصالحات  و 
انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار 
مصوب 1378 و اصالحات بعدی آن، عزل دهیار فقط با مرجع انتخاب وی 
یعنی شورای اسالمی روستا و آن هم پس از طی فرایند مقرر در ماده 31 
آیین نامه داخلی شورای اسالمی روستا مصوب سال 1384 امکانپذیر می باشد 
و صرفاً صدور حکم عزل با بخشدار می باشد؛ لذا برکناری دهیار توسط بخشدار 
فاقد وجاهت قانونی است و می تواند از مصادیق تخلفات اداری محسوب و 

از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری قابل پیگیری است.
انتخاب شاغلین در دستگاه های دولتی جهت تصدی  آیا   -7
سمت دهیار توسط شورای اسالمی روستا امکان پذیر است؟ 

لطفاً چگونگی آن را اعالم فرمایید.
پاسخ: مستفاد از تبصره ذیل ماده 45 آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 
1378 و اصالحات بعدی آن و بند 2 ذیل بند ج ماده 49 آیین نامه موصوف 
انتخاب شاغلین دردستگاه های دولتی جهت تصدی سمت دهیار فقط برای 
دهیاری های نیمه وقت امکان پذیر است و چنانچه شورای اسالمی روستا به 
وجود فردی از شاغلین در دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت جهت تصدی 
سمت دهیار تمام وقت، نیاز داشته باشد می تواند وفق ماده 46 همان آیین نامه 
138، به عنوان  و ماده 7 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 

مأمور به خدمت از طریق بخشداری اقدام نماید.
را قابل طرح در جلسات شورا  8- چنان چه دهیار، موضوعی 
طرح  با  می توانند  روستا  اسالمی  شورای  اعضای  آیا  بداند، 

موضوع مخالفت نمایند یا خیر؟
 1 پاسخ: از آن جا که دهیار متولی اداره امور روستاست و بر اساس ماده 
اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها، 48 بند وظیفه برعهده دارد می تواند 
چنانچه موضوع یا موضوعاتی را قابل طرح در جلسات شورا دانست وفق ماده 
21 آیین نامه داخلی شورای اسالمی روستا مصوب 1384، با تشخیص رییس 

شورا در دستور کار شورا قرار دهند.
9- با عنایت به ماده 37 آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات 
انتخاب  نحوه  و  روستا  اسالمی  شوراهای  مالی  امور  و  داخلی 
دهیار مصوب 1378 و اصالحات بعدی آن، آیا دهیاری می تواند 

به تنهایی اقدام به افتتاح حساب نماید؟
پاسخ: با عنایت به ماده 46 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382 )مؤخر 
بر آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی 
روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378( که تصریح می دارد حساب های 
بانکی دهیاری بایستی در نزدیک ترین شعب بانک های مجاز کشور مفتوح 
گردد؛ لذا افتتاح حساب توسط دهیاری قانونی است ولی این حساب با پیشنهاد 

دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا قابل افتتاح است.
10- احدی از اعضای شورای اسالمی 3 نفره روستا استعفای 
خود را به شورا ارائه نموده، دو عضو دیگر بالفاصله موضوع را 
مصوب و به بخشداری ارسال نموده اند. فرد مستعفی پس از 
به شورا اعالم  از استعفا پشیمان می شود و کتباً  چند ساعت 
می نماید، ولی شورا از پذیرش آن امتناع می ورزد. لطفاً اعالم 

فرمایید آیا اقدام شورا قانونی است؟
پاسخ: همان گونه که ماده 15، 16 و 17 آیین نامه داخلی شورای اسالمی 
روستا مصوب 1384، عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد، این استعفا 
پس از تصویب شورا امکان پذیر می باشد. عضو شورا می تواند مراتب استعفای 
خود را با ذکر دالیل به رییس شورا تقدیم نماید، رییس شورا نیز موظف است 
در نخستین جلسه علنی بعدی شورا موضوع را در دستور کار قرار دهد و در این 
فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعالم انصراف نماید. تقاضای 
استعفا در جلسه شورا قرائت و عضو شورا یا هر فرد دیگری که وی تعیین نموده 
باشد به مدت نیم ساعت دالیل استعفا را مطرح می نماید، چنانچه سایر اعضا 
به استعفا اعتراض داشته باشند می توانند به مدت نیم ساعت موارد را مطرح و 
سپس رأی گیری می شود. چنانچه استعفا پس از طی این فرآیند، تصویب شود 
قانونی است در غیر این صورت غیر قانونی است و می توان موضوع تخلف را 
طبق ماده 79 قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی آن پیگیری نمود.
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تازه های قانون

اقتصاد  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   44 اصل  اساس  بر 
استوار  تعاونی  و  خصوصی  دولتی،  بخش  رکن   3 پایه  بر  کشور 
سهمی  دارای  مذکور  بخش های  از  یک  هر  اساس  این  بر  و  است 
خود،  حاکمیتی  جایگاه  و  مقام  در  دولت  می باشند.  کشور  اقتصاد  از 
نقش سیاست گذاری در سطح کالن و تسهیل امور اجرایی و فراهم 
بوده  را عهده دار  فعالیت سایر بخش ها  برای  زمینه های الزم  نمودن 
مهمی  نقش  دولت،  با  همگام  نیز  تعاونی  و  بخش های خصوصی  و 
دارند. شایان ذکر است که الزمه  ناخالص کشور  تولید  و  اقتصاد  در 
این امر و تحقق اهداف مورد نظر، وجود قوانین و مقررات شفاف و 
کاربردی است. اهمیت موضوع سبب شد تا مسئوالن اجرایی و قوه 
مقننه، بسترهای الزم را در قالب قوانین و مقررات مربوط تدوین و 
تصویب نمایند که از آن جمله می توان به« قانون سیاست های کلی 

کلی  سیاست های  از  گرفته  بر  مذکور  قانون  نمود.  اشاره   »44 اصل 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی و مبتنی بر کاهش دخالت 
آن  تکالیف  و  اجرایی  فرآیندهای  تسهیل  و  اقتصادی  امور  در  دولت 
برای ایفای نقش بیشتر بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد کشور 
می باشد. در قانون مزبور موارد فراوانی در زمینه تقویت و حمایت از 
تعاونی ها وجود دارد که برای نمونه می توان به فصل سوم با عنوان 
»سیاست های توسعه بخش تعاون« اشاره نمود. در این بخش ضمن 
تاکید بر توسعه تعاونی ها در کشور در ماده 9 آن اشاره دارد به افزایش 
سال  پایان  تا  درصد   25 میزان  به  کشور  اقتصاد  در  تعاونی ها  سهم 
1393 و تکالیف گوناگونی را برای دستگاه های دولتی جهت حمایت از 
تعاونی ها مشخص نموده است. یکی از این تکالیف، تهیه سند توسعه 
بخش تعاون بود که سند مذکور به شماره 46116/23609 در تاریخ 

قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی جمهوری اسالمی
 سید سیامک جاهد
کارشناس دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
jahed@imo.org.ir



51شماره 45ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
92/2/8 به تصویب هیات وزیران قرار گرفت. تصویب »قانون اصالح 
موادی از قانون بخش تعاونی جمهوری اسالمی« اقدام دیگری است 
که در اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسالمی انجام 
شد. بنابر اهمیت موضوع و تأخر زمانی تصویب و همچنین اثرات آن 
بر فعالیت شرکت های تعاونی به ویژه شرکت های تعاونی دهیاری ها به 

کلیات و برخی از مفاد مندرج در این قانون به شرح زیر می پردازیم:
 قانون مذکور در 15 ماده در تاریخ 93/2/17 توسط مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد و طی نامه شماره 26865 در تاریخ 1393/3/12 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  به  جمهور  محترم  رییس  توسط 

ابالغ شد.
اقشار  توانمندسازی  و  اجتماعی  عدالت  تأمین  به  کمک  منظور  به 
متوسط و کم درآمد و ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری 
منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی 
2 بند و یک تبصره به ماده 1 قانون بخش تعاونی الحاق شد. همچنین 
در تبصره الحاقی به ماده 1، دولت مکلف شد به منظور تحقق اهداف 
برنامه ریزی  بر  حاکم  ضرورت های  رعایت  با  ماده  این  در  مذکور 
عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز 

را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
تعاونی  خالص  سود  از  درصد  چهار  پرداخت  قانون،   2 ماده  طبق 
به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون )موضوع بند 3 ماده 

25 قانون بخش تعاون( حذف شد.
با اصالح صدر ماده 36 قانون بخش تعاون »اداره امور تعاونی، طبق 
نفر  هفت  یا  پنج  سه،  از  مرکب  مدیره ای  هیأت  عهده  بر  اساسنامه 
بین  از  نفر عضو علی البدل است که  یا چهار  و دو، سه  عضو اصلی 
اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء 
بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. 
اعضای  سوم  دو  حداقل  انتخاب  با  متوالی  دوره  دو  از  بیش  انتخاب 

حاضر در مجمع عمومی بالمانع است«.
در ماده 5 قانون مذکور عالوه بر اصالح شرایط اعضای هیأت مدیره، 
بخش  قانون   38 ماده  موضوع  بازرسان  و  مدیرعامل  رئیسه،  هیأت 
تعاون، در تبصره ذیل آن اشاره می شود که »برای عضویت در هیأت 
ماده، داشتن  این  در  بر شرایط مذکور  تعاون عالوه  اتاق های  رئیسه 
عامل،  مدیریت  یا  مدیره  هیأت  در  سابقه عضویت  سال  حداقل سه 
در بخش  اتاق ها  و  اتحادیه ها  بازرسی شرکت ها،  و  دبیرکلی  دبیری، 

تعاون الزامی است«.
افزایش مدت تصدی پست مدیرعاملی شرکت تعاونی از 2 به 3 سال 
و بالمانع بودن انتخاب مجدد مدیرعامل از دیگر تغییرات انجام شده 

وفق ماده 6 قانون می باشد.
و  وظایف  انتخابات،  درباره  قانون  این  مقررات  و  ضوابط  شمول 
اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز با 

اصالح ماده 48 قانون بخش تعاون صورت گرفت.
طبق ماده 9 قانون، ماده 57 قانون بخش تعاون اصالح و به منظور 
تأمین مقاصد مندرج در این ماده، اتاق های تعاون شهرستان، استان و 

ایران تشکیل می گردد.

مدیره«  »هیأت  عبارت  تعاون  بخش  قانون   )63( تا   )58( مواد  در 
به عبارت »هیأت رئیسه« تغییر می یابد و با اصالح تبصره )2( ماده 
)59( قانون بخش تعاون، مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در 
استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق های تعاون و 
اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای 

یک رأی خواهد بود.
با الحاق 1 تبصره به ماده )60( قانون بخش تعاون، در ترکیب هفت 
تعاونی  شرکت های  انواع  از  حتی المقدور  مرکزی،  تعاون  اتاق  نفره 
تأمین  و  خدماتی  منظوره،  چند  و  تولیدی  تعاونی  شرکت های  نظیر 
اعتبار، مصرف، مرزنشینان،  تولیدی و خدماتی، مسکن،  نیاز مشاغل 

تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
امور  تعاون، مسئولیت کلیه  قانون بخش  ماده 61  تبصره  با اصالح 
اجرائی اتاق تعاون بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه 
اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، 
فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق های 

شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
با اصالح ماده )68( قانون، نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های 
تعاون، بر عهده انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل 
از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب 
هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع 
عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر 
انتخاب نشود تشکیل می شود و هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای 

انجمن تعیین می گردد.
شش ماده به عنوان مواد )71( الی )76( به قانون اضافه می شود که 
توسعه و  زمینه  در  برای سایر دستگاه ها  را  تکالیفی  آن  ماده 71  در 
ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی مشخص نموده است.
در ماده 72 وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است که زمینه های 
الزم را برای حمایت و تقویت تعاونی ها از طریق اقداماتی انجام دهد 
و طبق ماده 73، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی 
تصدی گری  وظایف  تعاونی  تشکل های  دیگر  و  ایران  تعاون  اتاق  و 
شاغل  کارکنان  انتصاب  و  عضویت  دارند.  برعهده  را  تعاونی  بخش 
قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت 
رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون 
ایران، استان و شهرستان بر اساس ماده 74 ممنوع است. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موظف شده است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید 
تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم 
مردم را در بازار سرمایه بر اساس اسناد باالدستی و سیاست های کالن 

کشور فراهم نماید.
در پایان نیز وفق ماده 76، تعاونی ها موظف اند اساسنامه خود را ظرف 
سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و 
تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این 
صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های 

تعاونی استفاده کنند.
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موقعیت و مشخصات عمومی روستامـعــرفی روســتــا

فورگ یکی از روستاهای هدف گردشگری و بسیار زیبای کشور است 
که در بخش مرکزی شهرستان درمیان یکی از شهرستان های شرقی 
استان خراسان جنوبی واقع شده است. به طوری که فاصله زیادی با 
مرز کشور همسایه افغانستان ندارد. این روستا دارای جمعیتی بالغ بر 
213 خانوار و 698 نفر )براساس سرشماری سال 90( می باشد که کاماًل 
سرد  نسبتاً  هوای  و  آب  دارای  و  شده  واقع  آباد  مؤمن  کوه  دامنه  در 
و کوهستانی است. به همین دلیل جزء مناطق ییالقی شهرستان های 
بیرجند و درمیان بشمار رفته و در فصول بهار و تابستان تفرجگاه بسیاری 

از اهالی این منطقه از کشور می باشد.
شغل اکثر مردم این ناحیه از کشور کشاورزی و باغداری می باشد و 
دامداری شغل دوم آن ها محسوب می شود زرشک مهم ترین محصول 
آنان و شاخصه این مناطق می باشد. فورگ به لحاظ دارا بودن یکی از 
قلعه های بسیار زیبا و ارزشمند ایران از اهمیت خاصی در منطقه و استان 
خراسان جنوبی برخورداراست. همه اطراف فورگ را دشت های وسیع با 
باغستان های زرشک احاطه کرده و هر منظره ای در اینجا یا به قلعه ختم 
می شود یا به بوته های سرخ زرشک که به بار نشسته اند. کوچه های تنگ، 
ساباط های بیشمار، معماری کوهستانی، معماری پلکانی با مصالح سنگ 

وخشت و آجر، ایوان، ورودی های تعریف شده همگی از ویژگی های بارز 
معماری به کار رفته در فورگ است.

روستای فورگ به دلیل ویژگی های خاص خود، مردمی صبور و کوشا 
دارد. نژاد اصلی مردم، تاجیک است و از اشعار و مثال های رایج ثابت 
می شود گویش مردم فورگ به لهجه بیرجندی است که کم و بیش 
بعضی کلمات را با تفاوت اندکی ادا می نمایند. از نظر مذهبی پیرو مذهب 
حنفی هستند که بسیار بدان پایبند بوده و به دلیل عالقه زیاد به دین 
در  اسالمی  برادران  و  مذاهب  سایر  با  بودن،  خونگرم  و  اسالم  مبین 

پیوندی ناگسستنی هستند.
 

پیشینه تاریخی و وجه تسمیه روستای فورگ
فورگ از نظر تاریخی یکی از کهن ترین آبادی های شهرستان درمیان 
است که باتوجه به سنگ نبشته های به دست آمده از فورگ آن را به 
مظفر کیقباد نسبت می دهند. بر روی یکی از سنگ نبشته ها چنین آمده 

است:
یا اهلل به ناخن سنگ برکندن ز کهسار به از حاجت به نزد ناسزاوار

 )فی تاریخ 307 به خط العبد مظفر کیقباد نصره(
روستای  در  دیگری که  و سنگ  نبشته های  نبشته  این سنگ  وجود 

فورگ 
روستایی تاریخی و زیبا با جاذبه های گردشگری در شرقی ترین نقطه ایران زمین

 حسن قدیانی
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
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در وجه  دارد.  روستا  این  از قدمت طوالنی  دارد حکایت  فورگ وجود 

تسمیه فورگ چنین آمده است:
فورگ به دلیل اینکه توسط فرزند کیقباد بنا شده است لذا به آن »پور 
به  آمدند  ایران  به  اعراب  اینکه  از  پس  بعدها  که  می گفتند  کیقباد« 
»فورکیقباد«  تغییر نام پیدا کرد و پس از آن به »فورک« و در انتها به 
»فورگ« تغییر نام داد که امروزه این روستا را به این نام یعنی »فورگ« 

می شناسند.
اسناد و مدارک مستند و معتبری وجود دارد که نشان می دهد در قرون 
متمادی قوم ساگارتی در این منطقه )قهستان( زندگی کرده اند تا آنجا 
که هرودت مورخ بزرگ در قرن پنجم پیش از میالد به این قوم اشاره 
کرده است و درباره آن ها می نویسد: »آن ها در ردیف اقوام شرقی هستند 
و از سکنه ساتراپ چهاردهم هخامنشیان به شمار می روند.« در دوره 
ساسانیان منطقه قهستان ایالتی بوده و در بین شهرهای بزرگی چون 
آبادانی و داشتن روستاهای حاصلخیز،  بر  نیشابور که عالوه  و  هرات 
مردمان و جنگ آورانی با استعداد و سلحشور داشته است که این مردمان 
حوزه  این  در  قدرت  منشأ  و  مرکزی  حکومت  دلگرمی  مایه  همیشه 
محسوب می شده اند مورخان، فتح شهرهای خراسان توسط مسلمانان را 
سال 22 هجری قمری و بعضی دیگر 29 هجری قمری ثبت نموده اند. 
در آن سال ها حکمرانان منطقه قهستان سران قوم هیاطله بودند که در 
مصاف با اخنف بن قیس سردار مسلمین شکست خوردند و در نتیجه 
زیادی  بعد خلفای عباسی مدت  به  از آن  سرزمین قهستان فتح شد. 
بر این منطقه حکم راندند. ولی از زمان حسن صباح تا پیدایش قوم 
بود. منطقه  امرا و حکام اسماعیلیه  مغول حکومت قهستان در دست 
مقر حضور  مهم ترین  الموت،  از  بعد  و  عمده  مراکز  از  یکی  قهستان 
فدائیان اسماعیلیه بوده است. موقعیت خاص منطقه یعنی دوری از مرکز 
حکومت و وضعیت طبیعی و کوه های بلند و صعب العبور از مهم ترین 
علل جذب فدائیان اسماعیلیه بوده است. قلعه های عظیم و با ابهتی نظیر 
قلعه فورگ، قلعه کل حسن صباح، قلعه زردان، قلعه کوه قاین، قلعه قالع 
سرایان، قلعه شاهدژ، قلعه رستم و... از مشهورترین قالع اسماعیلیه در 
قهستان تاریخی می باشد. وجود این قلعه ها می تواند به عنوان یکی از 

شاخص ترین جاذبه های گردشگری منطقه محسوب شود.
توسط  قمری  هجری   655 سال  در  اسماعیلیه  حکومت  که  زمانی 
به  رو  بسیاری جهات  از  پاشید حوزه قهستان  از هم  مهاجمین مغول 
رکود نهاد چنان که تحول چندانی از دوره مغول تا دوره صفویه در این 
سرزمین صورت نگرفت تا اینکه با قدرت گرفتن حکام صفویه؛ قهستان 
رونق و آبادانی تازه ای گرفت تا آنجائی که توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، نظامی و فرهنگی آن در آثار فرهنگی بجای مانده از آن دوران 
علم خان  امیر  افشار،  شاه  نادر  از سرداران  یکی  است.  کاماًل مشهود 
بود که در جنگ های نادر شجاعت های فراوانی نشان داد و در پاداش، 
حکومت قهستان به وی اعطا شد و پس از وی فرزندانش، خاندان علم، 
امرای منطقه بودند و در اوایل حکومت قاجار به خاطر لیاقت خاندان علم 
حکومت سیستان و مکران به ایشان محول شد و این خاندان تا دوره 

پهلوی امارت منطقه را بر عهده داشتند.
جاذبه های گردشگری

روستای زیبای فورگ دارای جاذبه های گردشگری بی نظیر و منحصر 

به فردی است که به دالیلی از قبیل: ناشناخته بودن و بعد مسافت تا 
مرکز استان و مهم تر از همه عدم تکافوی زیرساخت های الزم نتوانسته 
به  باشد. شاید  توسعه گردشگری موفق  آنچنان که شایسته است در 
و  امکانات  پیش بینی  صورت  در  فورگ  روستای  گفت  بتوان  جرأت 
زیرساخت های مورد نیاز و اطالع رسانی مناسب به گردشگران داخلی و 

خارجی می تواند تبدیل به یک »ابیانه« دیگر در کشور شود.
قرار گرفتن مابین دو کوه که از شرق به غرب کشیده شده اند موجب 
گردیده روستا دارای آب و هوای بسیار مفرح و دلچسب در فصول بهار 
و تابستان باشد. مسابقه انواع درختان میوه با سپیدارها در اوج گرفتن، 
به گونه ای که در برخی از مقاطع در روزگاران قدیم رؤیت کوه های سر 
به فلک کشیده از داخل رودخانه ممکن نبوده، جاذبه ای وصف ناشدنی 
از روستاییان بر  آثار آن در اذهان برخی  ایجاد کرده که  برای منطقه 
جای مانده است. هر چند که هنوز هم مناظر مذکور از زیبایی خاصی 

برخوردار است.
برفراز روستای فورگ قلعه تاریخی آن قرار دارد که مهم ترین جاذبه 
گردشگری روستای فورگ است و از آثار معماری و سفال هایی که در 
آن یافت می شود و نیز آجرهای بر جای مانده پیشینه آن را به زمان 

ساسانیان نسبت می دهد.
ایران  از قلعه های بسیار زیبا و ارزشمند  فورگ به دلیل داشتن یکی 

  دو نما از معابر ساماندهی شده بافت قدیمی روستای فورگ
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اهمیت خاصی در منطقه دارد و دره منتج به کوه های اطراف، قلعه و 

زیباسازی بافت روستا، به فورگ سیمایی رؤیایی داده است.
روستای فورگ عالوه بر داشتن قلعه تاریخی، از بافت سنتی ارزشمندی 
نیز برخوردار است. این بافت بر اساس شکل توپوگرافی زمین شکل 
مصالح  است.  شده  احداث  کوه  دامنه  در  پلکانی  صورت  به  و  گرفته 
در  که  است  مصالحی  همان  بافت  این  شکل گیری  در  شده  استفاده 
منطقه به وفور یافت می شود؛ یعنی سنگ و خشت برای دیوارها و چوب 

در پوشش سقف.
ساباط های متعدد و طوالنی یکی از جذابیت های بافت روستای فورگ 
است. ساباط ها عالوه بر نقش امنیتی و هماهنگی با اقلیم در استفاده 
که  دارد  محله  پنج  فورگ  روستای  موثرند.  بسیار  نیز  فضا  از  بهینه 
قدیمی ترین آن ها محله حوض سراوانان است که در نزدیکی قلعه قرار 
دارد همچنین سرده، مسجد بالل، پایین ده و چهکاب از سایر محله های 
قدیمی به شمار می آید. بخشی از بافت تاریخی روستا در سال های اخیر 
ساماندهی شده که کوچه های آجر فرش شده و دیوارهایی که با اندود 
کاه گل پوشیده شده جلوه خاصی به بافت مسکونی و معابر روستا داده 

است. و قدم زدن در آن احساسی خوب به هر گردشگری می بخشد.
 

پیشینه و جاذبه های قلعه تاریخی فورگ
 قلعه فورگ در جبهه شمالی روستای فورگ و متصل به روستا به همراه 
بافت تاریخی روستا، مجموعه ای همگون و جالب  توجه و بدون تغییرات 
عمده در بافت سنتی روستا را به وجود آورده است.  وسعت قلعه حدود 
9 هزار و 300 متر مربع و گستردگی آن از شرق به غرب است. ورودی 
البته پایین ترین نقطه  اصلی قلعه در حصار شرقی آن قرار گرفته که 
قلعه به شمار می رود. این قلعه در 5 کیلومتری درمیان و در شرق شهر 
بیرجند قرار دارد. قلعه های بیرجند، در دوره های مختلف احداث شده اند. 
وجود مناطق کوهستانی زیاد باعث شده که پای فرقه اسماعیلیه به این 
منطقه باز شود و برای دفاع از خود، قلعه های مرتفع و مستحکمی در 
اکثر مناطق این شهرستان و سایر شهرهای جنـوبی خراسان ساخته و 

باقی بگذارند.

نمایی زیبا از روستای فورگ و قلعه تاریخی آن

از نظر پیشینه تاریخی محوطه، ساخت قلعه فورگ در زمان نادرشاه 
از وی  بقاخان حاکم منطقه شروع شده و پس  افشار به وسیله میرزا 
پسرش میرزا رفیع خان، ساختمان قلعه را به اتمام رسانده است. در زمان 
حکومت شوکت الملک به دستور وی سپاهیانش به قلعه هجوم برده، 
حاکم آن را دستگیر کرده و قلعه را فتح می نماید. تاریخ ساخت این قلعه 
در کتاب دیوان المع، نوشته محمد رفیع بن عبدالکریم در میانی، سال 
1160 ه.ق. ذکر شده است. مؤلف کتاب عین الوتابع، قلعه را این گونه 

توصیف کرده است:
قلعه فورگ در روی کوهی است که از آجر پخته، دیوار و باروج آن را 
به طور محکم ساخته اند و پایه آن را سنگ چین نموده اند و دو شیر در 

اطراف خود داشته با دو خاکریز که قطر هر یک پنج در پنج است.
به  اسماعیلیان  مقر حضور  مهم ترین  الموت  قلعه  از  بعد  فورگ  قلعه 
و  تعلیم  تحت  را  مطلق  فداییان  محل  این  در  و  می آمده  حساب 
آموزش های مخصوص قرار می دادند. فداییان مطلق گروهی بودند که 
حتی اسم نداشته و پس از ترک قلعه برای انجام مأموریت نامشان عوض 
می شد و به اسم مستعار برای قتل دشمنان فرقه اسماعیلیه می رفتند. 
اساس تعلیم فداییان به این صورت بود که بتوانند دشمن را غافل گیر 
کرده، یک یا دو ضربه کارد به او زده و قبل از این که دیگران به خود 

بیایند، ناپدید گردند.
است.  شده  واقع  اسدیه  شهر  جنوب  کیلومتری   10 در  فورگ  قلعه 
به غرب شامل 3 قسمت می باشد که  از شرق  قلعه  داخلی  فضاهای 
قسمت اول، محل زندگی خدمه، انبار آذوقه و محل نگهداری احشام 
است. قسمت دوم، محل زندگی نظامیان و نگهبانان و محل نگهداری 
تدارکات نظامی و سومین قسمت که مهم ترین بخش قلعه است، محل 
زندگی حاکم و اطرافیانش بوده است. قلعه مجموعاً دارای 18 برج بوده 
که اکنون تعدادی از آن ها باقی مانده است. مصالح به کار رفته در ساخت 
قلعه بیشتر سنگ، آجر و خشت می باشد. این قلعه بر باالی صخره ای 
سنگی پس از قرون متمادی همچنان در تاریخ بیرجند قامت خود را 
استوار نگه داشته است، هم چنین بر بلندای حصار و برج ها، سازه های 

یکی از بافت های ساماندهی شده روستا
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کنگره داری وجود دارد و منافذی )تیرکش( جهت دیده بانی و دفاع 
قلعه چنین  بقایای معماری داخل  و  آثار  به  توجه  با  دیده می شود. 
استنباط می شود که قلعه مزبور در چندین مرحله بازسازی شده و 
بر وسعت آن افزوده شده است. آخرین مرحله معماری آن مربوط 
به دوره افشاریه است که حصار فعلی قلعه و هشت برج مدور آن 

یادگاری از این دوره می باشد.
می توان گفت که در قدیم کل روستای فورگ همین قلعه بوده که 
از سه نقطه روستا دارای دروازه بوده است. دروازه ی تیر ده )کوچه 
صوفی ها( دروازه میان ده )کوچه میرزاها( دروازه ی پایین ده )کوچه 
پایینی ده( بوده است و اخیراً محله ای به نام محله بالل به آن اضافه 
شده است دورتادور روستا حصاری داشته است که به عنوان دیوار 
شهر بند، معروف بوده است که بقایای آن در کنار ضلع جنوبی قلعه 

مشهود است.
و  محاصره  ایام  در  که  داشته  راه  زیرزمینی  آب  به  قلعه  داخل  از 
کمبود می توانسته مورد استفاده قرار گیرد. حتی در زمان امنیت هر 
از داالن هایی که منتهی به رودخانه  با کره هایشان  روز اسب ها را 
می شده است عبور می داده اند که همیشه آمادگی جهت روز مبادا 
انباشته نمودن برف های  از  را داشته باشند. امکان دستیابی به یخ 
زمستان در داخل گودالی به حجم تقریبی 90 متر مکعب بوده که 
آثار آن باقی است. دارای ارتشی مجهز و خبرچینی ها و مامورهایی 
در کوه دوشاخ افغانستان و کوه گزیک و کوه مؤمن آباد بوده که با 

جذب نیرو از آن مناطق جلوی ناامنی ها را می گرفته است.
هندوستان  بر  پیروزی  و  هند  با  مقابله  در  رفیع خان  میرزا  گویند 
غنایم بسیاری آورده است که این امر سبب ایجاد ترس از قدرت 
گرفتن وی و سبب سرنگونی وی گردیده است که نهایتًا به وسیله 
دامان  به  دست  نظامی  شکست  از  ناتوانی  و  طوالنی  محاصره 
نزدیکان وی می گردند. و وسیله نزدیک ترین فرد )چراغ دار( و افراد 
مسلح میرزا رفیع خان و فرزندش محمود خان را ترور نموده و به 

قتل می رسانند.
از آثار خیر باقی مانده از میرزا رفیع خان جهت حمایت مدارس و 
مساجد می توان موقوفاتی که در روستاهای فورگ، درمیان، محمد 
آباد، دادران، گزیک، طبس و قرای آن )خرمک، نوغاب و ...( را نام 
برد که در زمانی که به عمران مساجد آن چندان توجهی نبوده به 
این امر خیر اقدام نموده است. اگر چه در طی سالیانی که ثبت و یا 
پشتیبانی دیگری جز تقوای مردم جهت حفظ موقوفات وجود نداشته 
اکثراً بر حال خود باقی مانده و بعضی به تملک سود جویان درآمده 
در   ... و  مدارس  مساجد،  حمام ها،  همچون  بناهایی  ساخت  است. 

روستاهای مزبور از آثار آن مرحوم است.
 

آداب و رسوم و مراسم سنتی
پایبندی مردم روستای فورگ به آداب و شعائر دینی موجب شده 
با حضور فعال  که مراسم خاصی در مناسبت های دینی و مذهبی 

مردم برگزار شود.
نبی  مولود  جهت  مراسمی  وحدت(  )هفته  االول  ربیع  ماه  در 
از  از قبیل ختم قرآن مجید و شرکت در مجلس ختم  اکرم )ص( 

مراسم دیرینه ی این ماه است که موقوفاتی در این راستا در روستا 
عزاداری  جلسات  نیز  عزای حسینی  ماه  محرم  ماه  در  دارد.  وجود 
بعضی  که  می باشند  توکلی  خانواده  آن ها  بانی  که  می شود  برگزار 
از موقوفات در روستا نیز مربوط به این خانوده است. همه مراسم 
اهالی به خصوص  با حضور تمامی  مربوط به ماه محرم در روستا 
مداحی های  و  سخنرانی ها  با  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  ایام  در 
پرشور توسط روحانیون و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
درخصوص واقعه جان سوز کربال و قیام حسینی و بصیرت حسینی 

با شکوه کامل برگزار می شود.
نماز جمعه نیز از دیر باز در این خطه در مسجد جامع روستا به طور 
فعال برگزار می شود. مسجد بالل در محله جدید االحداث فورگ 
به خود جلب  را  ابنیه دیدنی و جالبی است که گردشگرانی  از  نیز 

می نماید.
طبیعت  زندگی  تجدید  با  همزمان  نیز  نوروز  ایام  در  همچنین 
شادمانی و سرور در زندگی اهالی روستا موج می زند. مردم از دیر 
باز چهارشنبه اول سال را به عنوان نوروز جشن گرفته و روز طبیعت 
را به دامن طبیعت زیبای روستا پناه می برند تا شروع سال جدید را 

با انرژی مضاعفی آغاز نمایند.

صنایع دستی روستا
زنان پرانرژی و فعال روستا از قدیم االیام در خانه ها با تولید جاجیم، 
کرباس و انواع پارچه ها جهت لباس و نیز انجام قالی بافی در معرفی 
صنایع دستی روستا و کمک به اقتصاد خانواده خود نقش به سزایی 
از خانه های روستا می توان  داشته اند. در حال حاضر نیز در بعضی 
بافی را به تعداد انگشت شماری  بافی و قالی  دستگاه های جاجیم 

مشاهده نمود.
آسیاب های موجود در روستا نیز با طراحی خاص که قابلیت فراوانی 
جهت استفاده از انرِژی آب داشته و از دیر باز آرد مورد نیاز مردم 
روستا و روستاهای اطراف را تأمین می نمودند به بیش از پنج آسیاب 
از آن ها هنوز در روستا موجود  برخی  آثار  فعال می رسیده که  آبی 

است که قابل مرمت و بازدید گردشگران و عالقه مندان می باشد.
روستای  از  ضرورت  حسب  به  اهالی،  از  تعدادی  چه  اگر  امروزه 
آباء  برای روستای  نموده اند ولی هنوز دل هایشان  فورگ مهاجرت 
و اجدادی شان می تپد و جهت آبادانی و توسعه روستای خود حاضر 
بسیار خوبی  پتانسیل  با  است  بدیهی  نوع همکاری هستند.  به هر 
که روستای فورگ در توسعه گردشگری از آن برخوردار است. در 
صورت مشارکت همه مردم روستا و حمایت دستگاه های مسؤول به 
ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توان 
انتظار داشت که روستای هدف گردشگری فورگ نیز در گردشگری 

روستایی کشور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

منابع:
پرواز  آسیا  آزاد( 2- سایت گردشگری  )دانشنامه  پدیا   1- ویکی 
3- پایگاه خبری بولتن نیوز 4- شورای اسالمی و دهیاری روستای 

فورگ
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مقدمه:
کشور،  در  روستایی  راه های  توجه  قابل  توسعه  به  توجه  با  امروزه 
افزایش بسیاری یافته است. صنعتی  نیز  تعامالت بین شهر و روستا 
شدن باعث وابستگی فوق العاده شهرها به روستاها جهت تأمین غذا، 
برای  نیز  روستاها  طرفی  از  است.  شده  انسانی  نیروی  و  خام  مواد 
چشم  خود  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازمندی های  کلیه  کردن  برآورده 
پیشرفته در  از تکنولوژی  استفاده  به شهرها دوخته اند. ضرورت  امید 
به  کشاورزی  محصوالت  فوری  و  مناسب  نقل  و  حمل  کشاورزی، 
به  روستاییان  سریع  دسترسی  ضرورت  شهرها،  در  موجود  بازارهای 
خدمات مستقر در شهرها و به طور کل صنعتی شدن و ورود تکنولوژی 
نقل،  و  حمل  ناوگان  فزاینده  ورود  موجب  همه  و  همه  روستاها  به 
ماشین آالت و ادوات کشاورزی و صنعتی به روستاها شده است. به 
و  آرامش  آن  روستایی می توان  در کمتر  در حال حاضر  گونه ای که 

سکوت سال های گذشته را تجربه کرد.
و  پیش خودروهای سبک  از  بیش  تردد  و  روستایی  راه های  توسعه 
بروز  راه های مذکور علیرغم مزایای بی شمار آن، موجب  سنگین در 
مشکالت جدیدی در روستاهای کشور شده است. از آنجا که روستاها 
از قدیم االیام به دلیل مالحظات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دارای 
ضرورت  روستاها  به  نقلیه  وسایط  ورود  بودند.  باریک  و  تنگ  معابر 

بازگشایی و بهسازی معابر اصلی روستاها را در صدر مطالبات جامعه 
اغلب  در  هادی  طرح  تهیه  علیرغم  است.  داده  قرار  کشور  روستایی 
طرح  اجرای  قالب  در  اصلی  معابر  بهسازی  و  بازگشایی  و  روستاها 
هادی در برخی از روستاها با مشارکت مردمی، متأسفانه هنوز در تعداد 
زیادی از روستاها عدم بهسازی و آسفالت معابر اصلی، اهالی روستا 

را آزار می دهد.
و جدول گذاری  زیرسازی  انجام  وجود  با  روستاها حتی  از  برخی  در 
محدودیت  دلیل  به  آسفالت  عملیات  دهیاری ها،  توسط  اصلی  معابر 
برخی  حتی  زمان  گذر  در  که  طوری  به  نشده  انجام  اعتباری  منابع 
از  دیگر  برخی  در  است.  دیده  لطمات جدی  نیز  انجام شده  اقدامات 
روستاها که معابر اصلی آن ها در سال های گذشته آسفالت شده، به 
دلیل انجام عملیات عمرانی و عبور و مرور ماشین آالت کشاورزی و 
لذا  خودروهای متعدد، معابر مذکور دچار فرسایش شدید شده است. 
بهسازی،  درخواست  حاضر  حال  در  گردیده  موجب  موارد  این  همه 
جامعه  مطالبات  صدر  در  روستایی  معابر  روکش  ترمیم  و  آسفالت 

 حسن قدیاني
کارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

»پرونده ویژه« عنوان بخش جدیدي در ماهنامه دهیاري هاست که از این شماره به ساختار ماهنامه اضافه شده است. این پرونده، در هر 
شماره اختصاص به یکي از موضوعات کلیدي و کاربردي مورد نیاز مجموعه مدیریت محلي دارد و الزامًا در چارچوب محورهاي اصلي و 

فرعي هر شماره قرار نداشته و در مواردي به دلیل اهمیت یک موضوع خاص یا فوریت اطالع رساني در آن زمینه؛ به آن پرداخته مي شود.
»پرونده ویژه« تالش دارد با بیاني موجز، طرح اصلي مسئله مورد نظر را ارائه کرده و فرصت ها، چالش ها،  نقاط قوت، ضعف، بایدها و 
نبایدها و  راهکارهاي قانوني مرتبط با مسئله طرح شده را به شیوه اي کاربردي براي آگاهي دهیاران، اعضاي شوراهاي اسالمي سراسر 

کشور، پژوهشگران و عالقه مندان حوزه روستایي مورد بحث و بررسي قرار دهد.

راه  هاي روستايي
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روستایی کشور قرار گیرد.
 از طرفی بنا بر آخرین اطالعات واصله از معاونت راه روستایی وزارت 
خانوار  باالی 20  روستای  هزار  در حال حاضر 37  و شهرسازی  راه 
کشور از راه و دسترسی مناسب برخوردارند که 107 هزار کیلومتر آن 
آسفالته است. لذا با توجه به شتاب فزاینده توسعه راه های روستایی، 
بیشتر  مذکور  راه های  نگهداری  و  حفظ  و  ایمن سازی  دارد  ضرورت 
مورد توجه قرار گیرد به ویژه در راه های صعب العبور روستایی که به 
ایمنی،  دلیل وجود نقاط حادثه خیز فراوان، عدم نصب کافی عالئم 
روستاها،  داخل  مسکونی  نقاط  از  مکرر  عبور  متعدد،  تقاطعات  وجود 
بوده  بسیار  رانندگی  تصادفات  بروز  احتمال  و...  کافی  نظارت  نبود 
بیشتر موارد  راه های مذکور در  به دلیل وضعیت خاص  که متاسفانه 
اخذ  آمار  بر  بنا  می گردد.  انسانی  تلفات  به  منجر  رانندگی  تصادفات 
شده از پلیس راه راهور ناجا و سازمان پزشک قانونی کشور )جدول و 
نمودار زیر(، تعداد تلفات حوادث رانندگی در کشور در سال های 1388 
تا 1392 روندی کاهش داشته )البته بدون لحاظ سال 1389 که روند 
و  شهری  برون  جاده های  در  متأسفانه  ولیکن  بوده(  افزایش  اندکی 
روستایی کشور روند کاهش کمتر بوده لذا موجب شده سهم تلفات 
رانندگی در جاده های برون شهری و روستایی از کل تلفات حوادث 
رانندگی در کشور در سال های 1388 تا 1392 روندی افزایشی داشته 
نیز بررسی  رانندگی در جاده های روستایی  تلفات  باشد. در خصوص 
افزایشی  این است که علیرغم شیب  بیانگر  تلفات  روند 5 ساله آمار 

و  برون شهری  جاده های  در  رانندگی  تلفات  سهم 
کشور،  در  رانندگی  حوادث  تلفات  کل  از  روستایی 
در  رانندگی  تلفات  سهم  شده،  اتخاذ  تمهیدات  با 
رانندگی  حوادث  تلفات  کل  از  روستایی  جاده های 
در کشور در سال های 1388 تا 1392 از 9/5 درصد 
)2179 نفر( به 7/2 درصد )1296 نفر( کاهش یافته 
مؤثرتر  تدابیر  اتخاذ  درصورت  است  بدیهی  است. 
استفاده  نیز  و  روستایی  راه های  ایمن سازی  برای 
سیر  می توان  مردمی  نهادهای  از  بیشتر  و  مفیدتر 
نزولی آمار تلفات رانندگی را در راه های مذکور شیب 

بیشتری بخشید.

سهم راه های برون شهری و روستایی در 
تلفات حوادث رانندگی کشور در سال های 

1388 تا 1392

 از طرف دیگر توجه بیشتر به مرمت و نگهداری راه های روستایی، 
یا  و  ریزش کوه  برف سنگین،  بارش  مواقع  در  رفع سریع مسدودی 
با  که  است  موضوعاتی  از  نیز   ... و  آب های سطحی  هدایت  بهمن، 
توسعه محورهای روستایی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در برخی 
از مواقع به خصوص در فصل زمستان، راه های دسترسی تعدادی از 
روستاهای کوهستانی، مدت ها به دلیل ریزش برف سنگین و سقوط 
بهمن و یا رانش زمین مسدود می شود. به طوری که اهالی روستاهای 
مذکور در تأمین نیازهای ضروری زندگی نیز دچار مشکالت اساسی 

می شوند.
 خوشبختانه در حال حاضر به همت دولت محترم جمهوری اسالمی 
در جهت رفع محرومیت از روستاها، نهاد پر خیر و برکت دهیاری در 
بسیاری از روستاهای کشور )بیش از 30 هزار روستا( ایجاد شده که اغلب 
آن ها به دلیل برخورداری از امکانات و تجهیزات مناسب و نیروهای 
بومی از توانمندی الزم جهت همکاری با دستگاه ها و نهادهای دولتی 
در انجام بهینه وظایفشان در روستاها برخوردارند. امروزه دهیاری ها به 
عنوان بازوهای اجرایی شوراهای اسالمی روستایی در صورت انجام 
حمایت های الزم از سوی دستگاه ها می توانند در کوتاه ترین زمان و 

کل تلفات حوادث سال
رانندگی

تلفات رانندگی برون 
شهری

تلفات رانندگی سهم از کل
روستایی

سهم از 
کل

1388229741355659/021799/5

1389232491417661/022069/5

1390200681223261/018039/0

1391190891181161/917649/2

1392179971156864/212967/2
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با کمترین هزینه بسیاری از طرح های عمرانی و خدماتی را در سطح 
از ماده 10  بند 13  اجرا درآورند. وفق  به  با بهترین کیفیت  روستاها 
اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها )مصوب 1380( دهیاری ها 

مکلف به همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی می باشند.
در همین راستا تفاهم نامه های متعددی نیز بین وزارت کشور و سایر 
دستگاه های و نهادها جهت استفاده از ظرفیت دهیاری ها منعقد شده 
همکاری  تفاهم نامه  سه  انعقاد  مذکور  تفاهم نامه های  جمله  از  که 

مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی می باشد.
تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی

در زمینه عملیات بهسازی، ایمن سازی و نگهداری راه های روستایی 
کشور

 
آخرین تفاهم نامه ای که بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در 
تاریخ 1393/01/31 به امضاء رسید، برای 5 سال اعتبار دارد و نسبت 
به تفاهم نامه های قبلی بین این دو وزارتخانه دارای قابلیت های بسیار 
و نکات حائز اهمیتی است که در صورت استفاده مفید از این قابلیت ها، 
می توان به اجرای طرح های عمرانی و خدماتی قابل توجه و مؤثری 
در روستاهای کشور توسط دهیاری ها امیدوار بود. در تفاهم نامه های 
قبلی فقط به موضوع نگهداری راه های روستایی پرداخته شده بود ولی 
در تفاهم نامه اخیر به غیر از نگهداری راه های روستایی، بهسازی و 
آسفالت معابر اصلی و عبوری روستاها، ارتقای مسائل ایمنی و کیفیت 
نگهداری راه های روستایی کشور نیز با استفاده از توانمندی دهیاری ها 
شرکت های  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
تعاونی دهیاری ها نیز برای نگهداری راه های روستایی از مواردی است 
که در تفاهم نامه سال جاری همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت 
راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر تعداد 814 
شرکت تعاونی دهیاری ها در کشور تشکیل شده، به طوری که تقریبًا 
تمامی بخش ها دارای حداقل یک شرکت تعاونی دهیاری ها می باشند. 
از این رو ضمن درج نسخه ای از تفاهم نامه مذکور در زمینه عملیات 
توسط  راه های روستایی کشور که  نگهداری  و  ایمن سازی  بهسازی، 
امور شهری و  مهندس هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه 

روستایی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مهندس 
به  و شهرسازی  راه  وزارت  روستایی  راه  معاون  میرشفیع  سیدحسین 
اجرایی  نحوه  و  مفاد  در خصوص  موردنیاز  توضیحات  رسیده،  امضاء 

شدن آن ها و اقدامات صورت گرفته ارائه می شود.
برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برداشتن دو گام مهم شامل:

 1- تشکیل کارگروه های اجرایی
 2- برگزاری دوره های آموزشی

 تعیین شده است که در ماده 3 و بند 4-7 تفاهم نامه نسبت به این 
دو گام مهم تصمیم گیری و توافق شده که در ذیل به طور جداگانه به 

آن ها پرداخته می شود:
• گام اول- تشکیل کارگروه های اجرایی )ملی و استانی(

در اولین گام برای اجرایی شدن تفاهم نامه فوق ضروریست وفق ماده 
3 تفاهم نامه، کارگروه های اجرایی ملی و استانی در اسرع وقت تشکیل 
شود. کارگروه ملی با ترکیب نمایندگان دو وزارتخانه یعنی مدیرکل 
و  شهرداری ها  سازمان  روستایی  خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر 
ایمنی  برنامه ریزی، بهره برداری،  دهیاری های کشور و مدیرکل دفتر 
و نگهداری راه روستایی وزارت راه و شهرسازی و کارگروه استانی با 
مدیر  و  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل  ترکیب 
مهم ترین  شود.  تشکیل  می بایست  استان  هر  شهرسازی  و  راه  کل 
مستمر  جلسات  تشکیل  تفاهم نامه  یک  شدن  اجرایی  برای  اقدام 
کارگروه  تاکنون  اساس  راین  به  است.  استانی  و  ملی  کارگروه های 
صورت جلسه های  و  نموده  اقدام  جلسه   3 تشکیل  به  نسبت  ملی 
مربوطه را که در خصوص نحوه اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه است به 

کارگروه های استانی برای اجرا ابالغ نموده است.
• گام دوم- برگزاری دوره های آموزش تخصصی

مفاد  بهتر  چه  هر  شدن  اجرایی  برای  مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی 
تعاونی  شرکت های  و  دهیاران  به  آموزش  موضوع  تفاهم نامه 
دهیاری هاست. وفق بند 4-7 تفاهم نامه ادارات کل راه و شهرسازی 
نیاز  و  مردمی  مشارکت  ظرفیت های  با  متناسب  مکلف اند  استان ها 
و  وظایف  همچنین  و  ایمن سازی  و  نگهداری  به  روستایی  راه های 
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برای  را  فراگیری  و  جامع  آموزشی  برنامه های  شده،  تبیین  تعهدات 
اجرا  و  تدوین  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  و  دهیاران  روستاییان، 

نمایند.
لذا با عنایت به اهمیت و ضرورت موضوع در یکی از جلسات کارگروه 
دوره  برگزاری  نحوه  و  آموزشی  سرفصل های  تعیین  به  نسبت  ملی 
آموزشی تصمیم گیری و سازوکار و مشخصات دوره آموزش تخصصی 
راهداری برای دهیاران در زمینه های عملیات بهسازی، ایمن سازی و 
نگهداری راه های روستایی تدوین و به کارگروه های استانی جهت اجرا 
امور روستایی و شوراهای  ابالغ گردید. طبق شیوه نامه مذکور دفاتر 
به  و  تهیه  را  شرایط  واجد  دهیاران  فهرست  می بایست  استانداری ها 
معرفی  آموزشی  دوره  طی  جهت  استان ها  شهرسازی  و  راه  ادارات 
به  استانداری ها  توسط  می بایست  نیز  آموزشی  گواهی  البته  نمایند. 
دهیارانی که دوره آموزشی مذکور را طی نمودند ارائه شود. با توجه به 
سرفصل های تعیین شده، دوره آموزشی مذکور برای دهیاران شرکت 

کننده بسیار مفید و کاربردی می باشد.
مشخصات دوره آموزش

به طور کل تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت راه 
و شرکت های  دهیاری ها  ظرفیت  از  استفاده  منظور  به  و شهرسازی 
و  ایمن سازی  روستایی،  معابر  بهسازی  برای  دهیاری ها  تعاونی 
اینجا به طور جداگانه  نگهداری راه های روستایی منعقد شده که در 
نحوه  تا  می شود  ارائه  فوق  موضوعات  از  هریک  برای  توضیحاتی 
همکاری ها و نتایجی که برای روستاها از این همکاری حاصل خواهد 

تصویر یک( تصویر تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و 
وزارت راه و شهرسازی در زمینه عملیات بهسازی، ایمن سازی و 

نگهداری راه های روستایی کشور
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شد کاماًل تبیین و مشخص گردد.
الف( نگهداری راه های روستایی

هزار   36 از  بیش  کشور   1390 سال  آمار  اساس  بر  حاضر  حال  در 
و  راه  وزارت  اعالم  طبق  که  دارد  وجود  خانوار   20 باالی  روستای 
می باشند  دسترسی  راه  دارای  فوق  روستاهای  کلیه  شهرسازی 
و  نگهداری  رو  این  از  است.  آسفالته  راه  آن  کیلومتر  هزار   107 که 
نیاز  مطلوب  نحو  به  مذکور  راه های  مسدودی  عوامل  و  موانع  رفع 
بیشتر  طرفی  از  دارد.  بسیار  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  امکانات،  به 
روستاهای کشور در مناطق کوهستانی واقع شدند که برخی از آن ها 
به  در فصول سرد سال  که  العبور می باشند  دارای محورهای صعب 
و... محورهای  زمین  رانش  بهمن،  برف، سقوط  بارش سنگین  دلیل 
مذکور علیرغم تالش های شبانه روزی عوامل سخت کوش راهداری 
مدت ها مسدود می شوند. در حال حاضر اغلب روستاهای کشور )بیش 
از 30 هزار روستا( دارای نهاد دهیاری می باشند. ضمنًا 846 شرکت 

شده  تشکیل  کشور  در  دهیاری ها  تعاونی 
است که اغلب این دهیاری ها و تقریبًا همه 
شرکت های تعاونی دهیاری ها از ماشین آالت 
و تجهیزات مناسبی برخوردارند که در صورت 
تجهیزات  برخی  و  الزم  هزینه های  تأمین 
جانبی مورد نیاز از قبیل تیغه برفروب و... از 
توانایی خوبی برای نگهداری، برفروبی و رفع 
مسدودی راه های روستایی در حداقل زمان و 

با کمترین هزینه می باشند.
و  دهیاری ها  بین  همکاری  این  البته   
راه  ادارات  با  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های 
و شهرسازی می تواند شامل موارد دیگری از 
راه ها،  تعمیرات جزئی  و  انجام مرمت  جمله: 
و  نگهداری  عالئم،  شستشوی  و  پاکسازی 
آبیاری درختان کاشته شده در حریم راه نیز 
بشود. بر این اساس وفق بند 2-4 تفاهم نامه 
ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مکلف 
زمینه های  و  توانمندی ها  براساس  شده اند 
جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  و  همکاری 
رعایت  با  استان،  هر  روستاهای  اقلیمی  و 
ضوابط و مقررات نسبت به واگذاری عملیات 
تعاونی  شرکت های  یا  دهیاری ها  به  اجرایی 
به  عنایت  با  ضمنًا  نمایند.  اقدام  دهیاری ها 
مورد  شیوه نامه  تفاهم نامه   3-4 بند  تبصره 
نیاز این بخش نیز در کارگروه ملی تهیه و به 

کارگروه های استانی ابالغ شده است.
ب( ایمن سازی راه های روستایی

کم  تردد  دلیل  به  روستایی  آنتنی  راه های 
خودروها، سرعت زیاد و عدم رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، تردد ماشین آالت کشاورزی و... 
پزشک  گزارش  بر  بنا  البته  ایمنی می باشد.  کمترین  دارای  متآسفانه 
قانونی با تمهیدات انجام شده میزان جان باختگان حوادث رانندگی در 
راه های روستایی در سال 92، 26/5 درصد نسبت به سال 91 کاهش 
مذکور  راه های  ایمن سازی  به  نسبت  دارد  ولی ضرورت  است  داشته 

اقدامات بیشتری صورت پذیرد.
از محل اعتبارات جرائم راهنمایی و رانندگی که هر ساله در بودجه 
درصد   30 و  شهرداری ها  به  درصد   70 می شود  بینی  پیش  کشور 
معابر  و  راه ها  ایمن سازی  صرف  تا  می یابد  تخصیص  دهیاری ها  به 
ماده  الف  بند  طبق  مذکور  اعتبار  کرد  هزینه  محل  شود.  روستایی 
وسایل  استانداردسازی  برای  رانندگی  و  راهنمایی  جرائم  قانون   23
نصب  و  تهیه  آن،  نگهداری  و  خط کشی  راه ها،  ایمنی  تجهیزات  و 
احداث  ایمنی،  تجهیزات  و  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  نگهداری  و 
راه های  اصالح  و  عمومی  توقفگاه های  احداث  پیاده،  عابر  پل های 

روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها می باشد.
از   بر این اساس جهت هزینه کرد صحیح اعتبارات فوق و استفاده 
کاهش  منظور  به  خصوص  این  در  شهرسازی  و  راه  ادارات  توانایی 

تصویر دو( سازوکار و مشخصات دوره آموزش تخصصی 
راهداری برای دهیاران

١ 
 

  باسمه تعالی

  مشخصات دوره آموزش تخصصی دهیاران 

  هاي روستایی کشورسازي و نگهداري راهدر زمینه عملیات بهسازي، ایمن
  )همکاري مشترك وزارت کشور و  وزارت راه و شهرسازي 31/01/1393نامه مورخ موضوع تفاهم( 

كشور و وزارت راه و شهرساز� در زمينه  همكار� مشترك وزارت ۳۱/۰۱/۱۳۹۳نامه مورخ تفاهم ۷-۴در اجرا� بند 
به تصويب   كه ها� روستايي كشور، دوره آموزشي تخصصي برا� دهيارانساز� و نگهدار� راهعمليات بهساز�، ايمن

راها� به دفاتر امور روستايي و شو ،مقتضي و اقدامنامه مذكور رسيده است، جهت اطالع كارگروه ملّي تفاهم
  .گرددادارات كل راه و شهرساز� ابالغ مي ها� كشور واستاندار�

  

  .باشدساعت و در قالب چهار سرفصل اصلي به شرح جدول ذيل مي ۲۶مدت  : هاي دوره آموزشیسرفصل -1

  )ساعت( مدت دوره  عنوان دوره  رديف
  ۷  ها� روستاييعمليات راهدار� و نگهدار� راه  ۱

ها� روستايي و ساز� راهنامه ها� نگهدار� و ايمنها و آييندستورالعمل  ۲
  ۷  هاهحفاظت حريم را

  ۷  ساز� و رفع نقاط حادثه خيزها� روستايي و اصول ايمنبازديد ايمني راه  ۳
  ۵  ها� روستاييعمليات راهدار� زمستاني راه  ۴

     

ریزي   نحوي برنامهبه )نامهتفاهم 3موضوع ماده (  نامهتفاهم کارگروه استانی اجراي :بندي اجراي دورهزمان -2
دوره آموزشی را طی نمایند و گواهینامه مربوطه به  1393د که کلیه دهیاران واجد شرایط در نیمه دوم سال نمایمی
ه شودآن   .ها ارا

تخاباداره کل راه و شهرسازي نسبت به : تعیین مدرس دوره -3 از  هامدرسین مسلط به هر یک از سرفصل ا
    ها را به دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري معرفی آن و نمایدمی اقدام  اداره کل  مجموعه افراد شاغل در

  .نمایدمی

  .گرددحسب توافق کارگروه استانی، محل اجراي دوره تعیین می:  تعیین محل اجراي دوره -4
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ویژه  به  پیاده  عابر  و  رانندگی  تصادفات 
اصلی،  راه های  حاشیه  روستاهای  در 
کارگروه های  تفاهم نامه   8-4 بند  وفق 
برنامه ریزی  به  نسبت  می بایست  استانی 
هزینه کرد  جهت  الزم  هماهنگی های  و 
حاصل  درآمدی  ردیف  استانی  اعتبارات 
تخلفات  به  رسیدگی  »قانون   )23( ماده  از 
دفتر  راستا  این  در  نمایند.  اقدام  رانندگی« 
استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور 
اعتبارات  هزینه کرد  به  نسبت  می بایست 
خط کشی،  راه ها،  ایمنی  تجهیزات  خرید 
تهیه عالئم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات 
و  معابر  و  روستایی  راه های  اصالح  ایمنی 
نقاط حادثه خیز در حدود ماده قانونی مذکور 
و اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به 
انجام عملیات اجرایی اقدام و گزارش آن را 

برای کارگروه ملی ارسال نمایند.
 

ج( بهسازی معابر روستاها
ب  بند   2 تبصره  از  ف  بند  به  عنایت  با 
کشور   93 سال  بودجه  قانون  واحده  ماده 
از طریق شرکت  نفت موظف است  وزارت 
ریالی  ارزش  معادل  ذی ربط  تابعه  دولتی 
تا سقف شش  رایگان  قیر  تن  هزار  پانصد 
ریال   )6,000,000,000,000( میلیارد  هزار 
را جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های 
روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه 

ذی ربط وزارت راه و شهرسازی قراردهد.
تفاهم نامه   9-4 بند  بر  بنا  اساس  این  بر 

١ 
 

  تعالي باسمه
  

  تفاهم نامه  همكار�  مشترك   ۳ - ۴نامه اجرايي بند شيوه
   وزارت كشور و   وزارت راه و شهرساز� 

  در  زمينه  عمليات  بهساز� ، ايمن ساز�  و نگهدار�  راه ها�  روستايي  كشور
  

  )هاي روستاییهمکاري در عملیات عادي و جاري، زمستانی و فوري  راه شیوه  تبیین( 
  

 
      

ها و ها� تعاوني دهيار�تواند عندالزوم با رعايت ضوابط و مقررات، با شركتاداره كل راه و شهرساز� استان مي : نامهتفاهم ۳-۴بند 
    يا ساكنين روستا كه توسط دفتر امور روستايي و شوراها� استاندار� برا� هر پروژه موردنظر اداره كل راه و شهرساز� استان معرفي 

   .الزم برخوردارند، جهت عمليات عاد� و جار�، زمستاني يا عمليات فور� قرارداد منعقد نمايدگردند و از توانمند� مي
بردار� به نامه تهيه و جهت بهرهماه از تاريخ مبادله تفاهم ۳نامه اجرايي عمليات مورداشاره را ظرف مدت كارگروه ملّي شيوه :تبصره
  .غ خواهد نمودها� استاني ابالكارگروه

  
  
  
  : تعريف راهدار� و نگهدار� راه روستايي  - ۱

فني، تأسيسات، تجهيزات راهدار� و نگهدار� راه روستايي مجموعه عملياتي است كه بر رو� راه و ابنيه     
  .شود تا وضع راه مطابق زمان ساخت حفظ شودمربوط به آن انجام ميو حريم 

  :كندهدف مهم زير را دنبال مي بنابراين نگهدار� راه روستايي سه
 تقليل ميزان خرابي راه و افزايش عمر آن 
 ها� استهالك وسايل نقليه با تأمين سطح عبور مناسب و مطلوبكاهش هزينه 
 ايجاد شرايط مناسب جهت تأمين ايمني تردد 
  

  ۳- ۴طبقه بند� عمليات نگهدار� مدنظر بند  -۲
ها و شركت صرفاً توسط راهدار� و نگهدار� راه روستايي  ها�عملياتاز  يشخباين نكته كه  هب هجوتبا      

در قالب اه�رايهد اي نايياتسور هبقابل واگذار�  ريزعمليات  ،پذيرديمصورت  راهدار� مجريان متخصص
  : باشدمي )اهنآ تاناكما و تالآنيشام يسررب اب (همانمهافت  ۳-۴توافق بند 

  

 تصویر سه( شیوه نامه همکاری در عملیات عادی و جاری، زمستانی و فوری راه های
روستایی
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متعهد  شهرسازی  و  راه  وزارت  منعقده 
شده است از محل فوق نسبت به تأمین 
قیر رایگان برای راه های روستایی عبوری 
درون  معابر  یا  روستاها  بافت  داخل  از 
محدوده روستاها که آماده انجام آسفالت 
در  اقدام  این  البته  نماید.  اقدام  هستند 
صورتی است که دهیاری های روستاهای 
مورد نظر توانایی تأمین سایر هزینه های 
در حال  باشند.  داشته  را  آسفالت  اجرایی 
حاضر اغلب راه های روستایی از محدوده 
روستاها عبور می کند که برخی از آن ها در 
سال های گذشته به دلیل عدم بازگشایی 
باقیمانده  آسفالت  بدون  عقب نشینی،  و 
شوراهای  تشکیل  از  پس  ولیکن  است. 
اسالمی و دهیاری ها با مشارکت مردمی، 
داخل  در  بسیاری  اصلی  و  عبوری  معابر 
بازگشایی شده  تنها  نه  محدوده روستاها 
بلکه عملیات زیرسازی و جدول گذاری نیز 
در آن ها انجام شده اما با توجه به هزینه 
باال، تا کنون روکش آسفالت انجام نشده 
است. از این رو طبق این بند تفاهم نامه 
این گونه محورها می توانند از قیر رایگان 
وزارت راه و شهرسازی برخوردار شوند. از 
آنجا که بیش از 70 درصد هزینه روکش 
آسفالت مربوط به هزینه قیر است. بدیهی 
بسیار  فرصت  می تواند  اقدام  این  است 
برای آسفالت معابر عبوری و  را  مغتنمی 

اصلی در محدوده روستاها فراهم کند.
اغلب  برخورداری  به  توجه  با  امروزه 
نقلیه  وسایط  از  روستایی  خانوارهای 
سبک و سنگین و ماشین آالت کشاورزی 
جهت انجام امورات کشاورزی، درخواست 
در  اصلی  معابر  آسفالت  و  بهسازی 
روستاها در صدر مطالبات جوامع روستایی 
بخش  مهم ترین  بخش،  این  دارد.  قرار 
نیاز  به  توجه  با  زیرا  است.  تفاهم نامه 
بسیاری از معابر عبوری و اصلی روستاها 
به روکش آسفالت، در صورت اجرا شدن 
می تواند به بهسازی معابر بسیاری منجر 
شود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، 
شیوه نامه مورد نیاز این بند از تفاهم نامه 
ملی  کارگروه  جلسه  سومین  در  نیز 
کارگروه های  کلیه  به  و  تهیه  تفاهم نامه 
استانی ابالغ شده که نسخه ای از آن در 

تصویر هفت درج شده است.

تصویر چهار( راهنمای نحوه مشارکت دهیاری ها در 
آسفالت راه های روستایی عبوری از محدوده روستاها

 

  تعالي باسمه

  هادهیاري مشارکت نحوه راهنماي
   هاهاي روستایی عبوري از محدوده روستاآسفالت راهدر  

  )و شهرسازيمشترك وزارت کشور و  وزارت راه  همکاري 31/01/1393مورخ  نامهتفاهمموضوع (
  
  
  هادهيار� يا هاها، بخشدار�فرماندار�با هماهنگي دفتر امور روستايي و شوراها� استاندار� : معرفي پروژه -۱

  . نمايدبه اداره كل راه و شهرساز� اعالم ميمشمول را  ها�پروژهاطالعات مربوط به 
ها� اداره كل راه و شهرساز� نسبت به بررسي ابعاد فني طرح اقدام و پس از تأييد طرح، پروژه :بررسي پروژه - ۲

دفتر امور روستايي و و   وزارت راه و شهرساز�  مورد تأييد را با مشخصات و مختصات مربوطه به معاونت راه روستايي
  .نمايداعالم مي شوراها� استاندار�

دهيار� را مطابق دستورالعمل  خير يا نامه دوجانبه بااداره كل راه و شهرساز� تفاهم: نامه اجراييمبادله تفاهم -۳
، تأمين توسط دهيار� مبادله و درقبال تأمين هزينه اجرا� پروژه گهدار� راه روستاييمردمي در توسعه و ن مشاركت

  .نامه ذكر گردددر تفاهم )مركز آمار(كد پروژه و كد آباد� .گيردقير و نظارت فني را به عهده مي
گواهينامه  باكارخانه آسفالت  دارا�( واجد صالحيت بت به  عقد قرارداد با پيمانكارنس دهيار�خير يا :عقد قرارداد - ۴

اداره ،  حسب درخواست دهيار�. ندكد و  يك نسخه از آن را به اداره كل راه و شهرساز� ارسال مينماياقدام مي )فني
  . نمايدمفاد قرارداد راهنمايي الزم را ارائه ميكل راه و شهرساز�  درخصوص 

اداره كل راه و شهرساز� بر  .باشدمي هاين يا دهيار�زيرساز� و آسفالت برعهده  خير اجرا� هزينه :تأمين منابع - ۵
ي پروژه به تناسب يتأييد مراحل اجرا ضمن نمايد وكليه مراحل اجرايي پروژه مطابق با مقررات و استانداردها نظارت مي
از پيمانكار طرف  نامه معتبر معادل ارزش ريالي قيرپيشرفت عمليات اجرايي، قير  مورد نياز آسفالت را با اخذ ضمانت

  . دهدتأمين و در اختيار پيمانكار معرفي شده قرار مي قرارداد
پروژه  و كد مختصات ،درج مشخصات با مديركل راه و شهرساز� استان و درخواست قير توسط : درخواست قير -۶

يل ( مطابق جدول پيوست    .گرددارسال مي وزارت راه و شهرساز� به معاونت راه روستايي) EXCELف
مشخصات عمومي طرح  شامل طول راه، عرض راه، نوع رويه فعلي، : ها� روستاييسامانه راهثبت مشخصات در -۷

توسط اداره كل راه و شهرساز� در اليه اطالعات ) ساز�ساخت، بهساز�، نگهدار� يا ايمن(وضعيت تملك ، نوع پروژه 
يل سامانه  SHPها� روستايي استان  در قالب ها� مشاركت مردمي راهطرح . گرددها� روستايي ثبت ميراه  GISف

اقدام  GPSاند، اداره كل نسبت به برداشت مسير بوسيله در خصوص محورهايي كه در حال حاضر در سامانه ثبت نشده
  .  نمايدمي
ها� نظارتي اداره كل راه و پيمانكار موظف به رعايت اصول فني و دستورالعمل :نظارت فني و تحويل پروژه -۸

باشد و درپايان عمليات اجرايي و با ارائه مستندات مربوط به احجام عمليات و كيفيت اجرا نسبت به شهرساز� مي
نمايد و پس از آن، اداره كل نسبت به آزادساز� اقدام مي ۵نامه موضوع ماده ضمانت استرداد تحويل قطعي و درخواست

  .خواهد كردنامه اقدام ضمانت
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 ها

ـی
ونـ

عــا
با ت

مقدمه
بیش از 9 سال از انتشار ماهنامه دهیاری ها می گذرد و در این مدت 
تهیه  دهیاری ها  نیاز  با  متناسب  آموزشی  محتوای  است  شده  سعی 
قرار  مخاطبان  دسترس  در  ماهنامه  گوناگون  بخش های  قالب  در  و 
گیرد. همچنین تالش شده است از هم فکری و ظرفیت کارشناسان، 
صاحب نظران و متخصصان ذی ربط در تهیه مطالب به نحو شایسته ای 
استفاده شود تا ضمن تخصصی و کاربردی شدن موضوعات، مطالب 
از سادگی و سالست کافی برخوردار باشند. از سوی دیگر در انتخاب 
موضوعات دقت می شود که چالش های پیش روی دهیاری ها احصاء 
پیشنهادهای  و  اجرایی  راهکارهای  موجود،  تحلیل وضعیت  و ضمن 
الزم در قالب مقاالت آموزشی و ترویجی ارائه شود. هر چند مطالب 
ماهنامه  دست اندرکاران  تالش  و  زحمت ها  تمام  مبین  صدرالذکر 
دهیاری ها نیست اما نشان دهنده بخشی از دغدغه ها و سیاست های 
حاکم بر نشریه برای اعتالی جایگاه نهاد دهیاری و توسعه مدیریت 
موضوع  این  به  کوتاه  مقدمه  این  با  می باشد.  کشور  در  روستایی 
تعاونی  شرکت های  تأسیس  گذشته،  سنوات  طی  که  می پردازیم 
دهیاری ها و نقش آن ها در عمران و آبادانی روستاها به عنوان یکی 
از مهم ترین موضوعات مرتبط با حوزه دهیاری ها مطرح شد. چرا که 

تأثیر  مشترک،  کاری  حوزه های  در  مجموعه  دو  این  مناسب  تعامل 
مستقیمی بر انجام بهینه وظایف دهیاری ها و مدیریت امور روستاها 
دارد. از این رو با توجه به تأسیس شرکت های مذکور، مدیریت محلی 
واگذاری  برای  زیادی  تمایل  خود،  اجرایی  هزینه های  کاهش  برای 
تحول  این  دارد.  تعاونی ها  این  به  را  انجام  قابل  وظایف  از  بخشی 
ساختاری در خدمت رسانی به روستاییان و کمک تعاونی دهیاری ها به 
نهاد دهیاری در خدمت رسانی بیشتر به روستاییان، دارای نقاط ضعف 
و قوت فراوانی است که آسیب شناسی موضوع مستلزم بررسی علمی 
و کارشناسانه ای است که در این مقال نمی گنجد و نیازمند پژوهشی 

ژرف و منطقی است. 
با توجه به موارد صدرالذکر، اهمیت موضوع و نقش تعاونی دهیاری ها 
در عمران و آبادانی روستاها سبب شد تا بخشی در ماهنامه دهیاری ها با 
عنوان »با تعاونی ها« ایجاد و به فراخور موضوع، طرح ها و ایده های نو، 
عملکرد و تجارب موفق تعاونی ها را منعکس نماید. امید است از این پس 
در هر شماره با معرفی شرکت های تعاونی دهیاری های موفق،  نوآوری ها 
و اطالع رسانی در زمینه قوانین و مقررات مربوط بتوانیم اقدام موثری 
در راستای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون داشته و روحیه مشارکت و 

همکاری را در جامعه روستایی به ویژه بین دهیاران تقویت نماییم.

با تعاونی ها
 سیدسیامک جاهد
کارشناس دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
jahed@imo.org ir
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شرکت تعاونی دهیاری های بخش زالیان
بخش زالیان با 49 دهیاری یکی از 4 بخش شهرستان شازند استان 
مرکزی است که هم اندیشی و هم فکری 30 دهیاری بخش مذکور 
تعاونی دهیاری های بخش  به تأسیس شرکت  در سال 1387 منجر 
چون:  اهدافی  تحقق  مذکور  تعاونی  شد.   570 ثبت  شماره  با  زالیان 
رفع نیازهای مشترک، افزایش توان مالی و اجرایی دهیاری ها برای 
هزینه ای  و  اجرایی  زمان  کاهش  روستاییان،  به  بیشتر  خدمت رسانی 
دنبال  را  دهیاری ها  جاری  هزینه های  کاهش  همچنین  و  پروژه ها 
همکاری  تفاهم نامه  چارچوب  با  منطبق  تعاونی  کلیات  و  می نماید 
مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور با وزارت تعاون، کار 
در  تعاونی ها  توسعه  زمینه  در  سابق(  تعاون  )وزارت  اجتماعی  رفاه  و 
شده  فراهم  زمینه های  به  توجه  با  می باشد.  کشور  روستایی  مناطق 

از  گوناگون  دالیل  به  تعاونی،  شدن  فعال  برای  اعضاء  جدی  وعزم 
جمله نوپابودن و عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بخش تعاون، 
شرکت مذکور تا پایان سال 1390 عملکرد قابل مالحظه ای نداشت. 
تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل جدید در اوایل 
از  شناخت  با  شد  سبب  و  دمید  تعاونی  به  تازه ای  روح   1391 سال 
برنامه های اجرایی، فعالیت و توسعه  با تدوین  ظرفیت های موجود و 
عرصه های  وارد  خدماتی  و  عمرانی  گوناگون  زمینه های  در  تعاونی 
جدیدی شود. این امر موجب شد سایر دهیاری های بخش نیز عضو 
از  تعاونی  یابد و  افزایش  تعاونی شده و تعداد اعضاء به 49 دهیاری 
وضعیت راکد و غیر فعال به مجموعه ای خدمت رسان و سودآور تبدیل 
شود. این مهم در سایه تالش های بی وقفه مدیرعامل تعاونی )آقای 
محمدرضا یوسفی( و پشتیبانی و حمایت اعضای هیات مدیره صورت 
پذیرفت به نحوی که اجرای بیش از 60 پروژه در مدت 2 سال فعالیت، 
اخذ صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و راه و ساختمان و همچنین 
تعاونی ویژه در گرایش عمرانی در سال 1392 توسط  کسب عنوان 
تعاونی طی  این  دستاوردهای  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
سنوات گذشته است. کسب صالحیت پیمانکاری که از شرایط الزم 
بهانه ای  است،  اجرایی  دستگاه های  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای 
شد تا نکات کلیدی و مراحل اخذ صالحیت پیمانکاری توسط تعاونی 
مذکور برای آگاهی و بهره برداری مدیران عامل تعاونی دهیاری های 

کشور شرح داده شود.
عملکرد تعاونی در سال های 1391 و 1392
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شرکت تعاونی در سال 1391 با تکمیل کادر فنی و نیروی انسانی 
نظیر  و خدماتی  عمرانی  گوناگون  زمینه های  در  پروژه  نیاز،33  مورد 
پل،  احداث  روستایی،  معابر  آسفالت  و  جدول گذاری  زیرسازی، 
تیرهای  جابجایی  روستایی،  بوستان  دهیاری،  ساختمان  غسالخانه، 
برق، ساخت و نامگذاری تابلوهای معابر و.... را در سطح روستاهای 
بخش با اعتباری معادل 10 میلیارد ریال و اشتغال 90 نفر انجام داد. 
از مزایای اجرای پروژه های مذکور توسط شرکت تعاونی می توان به 

مواردی چون کاهش زمان و هزینه های اجرایی و همچنین سودآوری 
600 میلیون ریالی برای تعاونی اشاره نمود. الزم به ذکر است که سهم 
هر دهیاری از سود حاصل از اجرای پروژه ها، 10 میلیون ریال بود که 
تفریحی  و  زیارتی  سفر  صرف  سود  مابقی  و  واریز  آن ها  حساب  به 

دهیاران به شهرهای شیراز و اصفهان شد.
با   1392 سال  برتر  تعاونی های  جشنواره  در  شرکت  این  همچنین 
پروژه های عمرانی و سایر  اجرای موفق  و  به عملکرد مناسب  توجه 
شاخص های مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
در گرایش عمرانی در سطح کشور شناخته شد  برتر  تعاونی  شرکت 
قرار  تقدیر  مورد  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  محترم  وزیر  توسط  و 
گرفت. از دیگر موفقیت های این شرکت در سال 92، اخذ صالحیت 
پیمانکاری در گرایش عمران )رشته ابنیه و راه و ساختمان رتبه 5( بود 
که با تالش و پشتکار مسئوالن این شرکت کسب شد. اخذ صالحیت 
سایر  پروژه های  انجام  برای  را  مغتنمی  فرصت  پیمانکاری،  رتبه  و 
دستگاه ها که از محل منابع عمومی دولت تأمین می شود، فراهم نمود. 
همچنین این مجوز، امکان حضور تعاونی در مناقصات را هموار ساخت 
که این امر سبب شد تعاونی مذکور با بهره گیری از این فرصت در سال 

1392 پروژه های گوناگونی را از طریق مناقصه اخذ و انجام دهد که 
اهم آن به شرح زیر می باشد:

مراحل اخذ صالحیت پیمانکاری
پیمانکاران،  صالحیت  تشخیص  و  طبقه بندی  آیین نامه  اساس  بر 
از  بخشی  یا  تمام  که  پروژه هایی  و  طرح ها  برای  مذکور  گواهینامه 
یا  و  باشد  شده  تأمین  دولت  عمومی  بودجه ی  از  آن ها  مالی  منابع 
طرح هایی که تأمین مالی و یا اجرای آن ها در داخل یا خارج کشور 
نیاز به تضمین یا تسهیالت دولتی داشته باشد ضروری 
عنوان  به  مذکور  گواهینامه  دیگر  بیان  به  می باشد. 
گواهی و مجوزی است که به شخصیت حقوقی اجازه 
می دهد در مناقصات دستگاه های اجرایی شرکت نموده 
و در مقام مجری پروژه آن دستگاه شناخته شود. از این 
رو اخذ صالحیت و رتبه در گرایش مورد تقاضا مستلزم 
در  نام  ثبت  و همچنین  مدارک الزم  و  داشتن شرایط 
سامانه ساجات )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
نظام  امور  راهبردی-  نظارت  معاونت  رئیس جمهور- 
اقدام  نحوه  از  آگاهی  برای  می باشد.  طرح ها(  اجرایی 
و مدارک الزم به برخی از نکات قابل مالحظه در این 

زمینه به شرح زیر اشاره می نماییم:
1- با توجه به آیین نامه مصوب هیأت وزیران به شماره 
16169 /ت 39271 ه مورخ 88/1/29 تمامی اشخاص 
حقوقی موظف به دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی 
متقاضی  حقوقی  اشخاص  تمامی  بنابراین  می باشند، 
می بایست  پیمانکاری  صالحیت  گواهینامه  دریافت 

دارای شناسه ملی مذکور باشند.
2- به استناد بند »ت« ماده )12( آیین نامه تشخیص 
مربوط  تحصیالت  بودن  دارا  پیمانکاران،  صالحیت 
پیوست  در  مندرج  تحصیلی  )رشته های  دانشگاهی 
آیین نامه( حداقل لیسانس برای مدیر عامل و حداقل دو سوم اعضای 

هیات مدیره الزامی است.
مشمول  دولتی(،  دستگاه های  در  )شاغل  دولت  کارکنان  کلیه   -3
حتی  کارمندان  لذا  می باشند.  دولت«  کارمندان  مداخله  منع  »قانون 
شرکت های  در  نمی توانند  نیز  حقوق  بدون  مرخصی  از  استفاده  با 
بیش  سهامدار  و  مدیره  هیات  عضو  مدیرعامل،  به عنوان  خصوصی 

از 5 درصد باشند.
4- داشتن حداقل 3 سال سابقه پرداخت بیمه برای کارکنان امتیازآور.

راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  بخشنامه  اساس  بر   -5
رئیس جمهور انجام مراحل اخذ گواهینامه صالحیت پیمانکاری صرفًا 
می شود.  انجام   )http://sajat.mporg.ir( ساجات  سامانه  طریق  از 
از ثبت نام در سامانه مذکور مراحل تکمیل اطالعات  این رو پس  از 
افراد  و تشکیل پرونده فیزیکی و معرفی سهامداران، هیات مدیره و 
امتیازآور شرکت صورت می گیرد. در قدم بعدی مدارک مورد نیاز برای 
بررسی و تأیید توسط کارشناسان مربوط ارسال و پس از تکمیل مراحل 
تأیید مدارک ارسال شده، گواهینامه صالحیت پیمانکاران در  قبل و 

گرایش مورد نظر صادر می شود.

اعتبار )میلیون ریال(نام روستاعنوان پروژهردیف
3حصارزیرسازی معابر1
25کالهدوزاحداث ساختمان دهیاری2
19نهرمیانآسفالت معابر3
آسفالت و جدول گذاری 4

معابر
16اسکان

5مهدی آبادجدول گذاری5
احداث نمازخانه و 6

غسالخانه
45الرج

اجرای دیوار ساحلی و 7
جدول گذاری

24حصار

دیوارکشی دور گورستان 8
و پارک روستایی

84چقاسیاه

8فردیوار دور گورستان9
54لنجرودآسفالت معابر1

1939جمع
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ش تصـویـری

گزار
دختران روستایی استان قم برگزاری دومین جشنواره بازی های بومی و محلی

دومین جشنواره بازی های بومی و محلی دختران روستایی استان قم با همکاری 
به  استانداری قم در 13 شهریور ماه سال جاری  امور روستایی و شوراهای  دفتر 
میزبانی بخش مرکزی شهرستان قم برگزار شد. این جشنواره با حضور مسئولین 
بخشداری  استانداری،  و شوراهای  روستایی  امور  دفتر  روستایی،  ورزش  از هیئت 

مرکزی و... برگزار شد.
به صورت جدی  بومی و محلی  بازی های  و  روستایی  استان قم ورزش های  در 
تابعه قم تشکیل شده و فعال است و  برگزار می شود و هیئت آن در پنج بخش 

ورزشکاران خوبی در رشته های مختلف فعالیت می کنند.
در این جشنواره که مناسبت گرامیداشت دهه کرامت برگزار شد 150 نفر شرکت 

کننده در رده 6 تا 16 سال در قالب 6 تیم و در 8 رشته ورزشی به رقابت پرداختند.
رشته های برگزار شده در این جشنواره شامل:

1- بازی وسطی و امدادی برای رده سنی 6 تا 7 سال
2- بازی لی لی و یک قل دوقل برای رده سنی 8 تا 10 سال

3- بازی طناب کشی و کاله پران برای رده سنی 12 تا 16 سال
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مسئولین  حضور  با  جشنواره  اختتامیه  مراسم   •
بخشدار  و  استانی  مسئولین  شهرستان،  ورزشی 
یادگار  رسم  به  جوایزی  و  رسید  پایان  به  مرکزی 

تقدیم برندگان شد.
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• آمادگی و حضور بسیجیان روستاها در رژه 31 شهریور 93

• سرکشی از خانواده شهدا و دیدار با رزمندگان روستا

 بزرگداشت هفته دفاع مقدس در روستاهای
استان خراسان جنوبی
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• فضاسازی معابر و مکان های عمومی در روستاها

• برگزاری کوه پیمایی با حضور بسیجیان

• حضور رزمندگان و بسیجیان در نماز جمعه
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• غبارروبی گلزار شهدا با حضور مسئولین

• برگزاری یادواره و تهیه یادمان شهدا در مسجد جامعش

• برگزاری اردوی ویژه خواهران
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انی

جهــ
ه 

ــرب
تـج

مقدمه
در   Leisir واژه  و  انگلیسی  در   Leisure واژه  با  را  فراغت  اوقات 
از  مجموعه ای  فراغت  )قرخلو،1386،48(.  دانسته اند  مترادف  فرانسه 
استراحت،  برای  یا  خود  رضایت  به  کاماًل  فرد  که  است  اشتغاالتی 
اجتماعی  یا مشارکت  آموزش  یا  به منظور توسعه  یا  تفریح،  برای  یا 
اجتماعی  و  خانوادگی  شغلی،  الزامات  از  آزاد شدن  از  بعد  داوطلبانه، 
به آن می پردازد )سعیدی رضوانی و همکاران،1386،22(. در حقیقت 
مدرنیته،  بستر  در  که  است  نوینی  اجتماعی  عرصه  فراغت،  اوقات 
تغییرات فرهنگی اجتماعی معاصر و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا 
به  فراغت  اوقات  جدید  جوامع  در  رو  این  از  است.  یافته  اهمیت  و 

عرصه ای رو به گسترش همراه با تنوع روز افزونی تبدیل شده است 
تا جایی که امروزه از تمدن فراغت سخن به میان می آید )صادقی و 
مباحثی  از  آن  نحوه گذران  و  فراغت  اوقات  همکاران،1389، 358(. 
است که پس از انقالب صنعتی به موضوعی مهم تبدیل شده است 
)عطایی سعیدی،1388، 206(. مفهوم زمان فراغت در برابر درگیری ها 
و کار روزمره که اغلب حامل خستگی است به کار می رود و تعریف 
جامعه شناسی  عنوان  با  جدیدی  شاخه های  گشایش  به  آن  تبیین  و 
اوقات فراغت، انسان شناسی اوقات فراغت و جغرافیای اوقات فراغت 

انجامیده است )فکوهی و همکاران،1383، 62(.
امروزه فراغت در کشورهای در حال توسعه نیز تااندازه ای زیادی به 

تحلیلی بر تجارب گذران اوقات فراغت با تاکید بر نواحی روستایی
 مهدی حاجیلو
  دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
بهرام هاجری
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده
فراغت تجربه ای است که فرد هنگام رهایی از الزامات کار روزانه بر اساس تمایالت و رهیافت های شخصی و مشارکت داوطلبانه متناسب با 
نیاز و ذوق خود انتخاب می کند تا جسم، فکر و شخصیت او رشد و پرورش یابد. واقعیت آن است که امروزه وجود فراغت و اهمیت  بخشی 
به آن، هم نتیجه رشد صنعت و هم نتیجه جامعه مصرفی بوده است. با این وجود، امروزه با آن که فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و 
اجتماعی فاصله گرفته و از سایر فعالیت های کاری و شغلی متمایز شده، هنوز گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بسیار محدود است. با توجه 
به اینکه پژوهش حاضر به روش کیفی و با مراجعه به اسناد و کتابخانه صورت پذیرفته است لذا تالش شده است تا به ارزیابی اوقات فراغت در 

کشورهای مختلف و از جمله کشور ایران با تاکید بر گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی صورت گیرد.
واژگان کلیدی: اوقات فراغت، نواحی روستایی
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این  در  آنجا که گاه  از  و  مانند شده است  فراغت در جوامع صنعتی 
و  فراغت  عمده  صنعتی خصوصیات  جوامع  همچون  نیز  جوامع  نوع 
همچنین جوامع صنعتی خصوصیات عمده فراغت و همچنین، عواملی 
چون افزایش یافتن این اوقات به علت ممنوعیت کار کودکان، آموزش 
اجباری و رایگان و افزایش تدریجی سال های تحصیل و تأخیر انداختن 
هر چه بیشتر سن متوسط ورود به بازار کار، افزایش امید به زندگی 
پژوهش حاضر  )تورکیلدسن،1382، 172(. در  به چشم می خورد  و... 
اطالعات و یافته ها به صورت اسنادی بوده و با مراجعه با کتابخانه ها 

و پژوهشگران عرصه مربوطه صورت پذیرفته است.

پیشینه پژوهش
با موضوع اوقات  ابراهیمی و مسلمی پطرودی )1390( در تحقیقی 
فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن )افراد 15-64 سال شهرستان 
جویبار( به نتایج زیر دست یافتند که الگوهای گذران اوقات فراغت 
و  خانواده  کنار  در  بودن  فراغتی،  فعالیت های  که  می دهند  نشان 
نظر  مورد  جامعه  فراغتی  الگوهای  مهم ترین  از  تلویزیون  تماشای 
متغیرهای  متغیره،  خطی  چند  رگرسیون  نتیجه  همچنین  هستند، 
مستقل،  متغیرهای  میان  از  می دهد  نشان  فراغت  اوقات  با  مستقل 
چهار متغیر )سن، تحصیالت پاسخگو و تحصیالت پدر و مادر( دارای 

تأثیر معنا داری بر اوقات فراغت هستند.
عطائی سعیدی و همکاران )1388( در تحقیقی با عنوان اثر سنجی 
برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز )مطالعه موردی استان 
خراسان شمالی( به نتایج زیر دست یافتند که میزان دینداری، مشارکت 
اجتماعی، شادابی و نشاط، آشنایی با اندیشه های امام خمینی )ره( و 
انقالب اسالمی در میان دانش آموزان دختر در قبل و بعد از اجرای 
اوقات  برنامه  گفت  می توان  که  طوری  است،  داشته  تفاوت  برنامه 

فراغت اثر بخش بوده است و جهت این تأثیر نیز مثبت است.
تطبیقی  مطالعه  عنوان،  با  خود  پژوهش  در   )1386( احمدی  زهرا 
به  اصفهان،  شهر  در  فراغت  اوقات  گذران  برای  فرهنگی  نیازهای 
مناطق  فراغتی  الگوی  شناخت  و  فرهنگی  نیازهای  شناخت  دنبال 
رهنان و خانه اصفهان بوده و به همین منظور عواملی که بر انتخاب 
الگوی گذران اوقات فراغت و متغیرهای وابسته دیگر همچون رضایت 
داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  الگو  انتخاب  در  آزادی  و  فراغت  اوقات  از 

است.

مبانی نظری
اهمیت و جایگاه گذران اوقات فراغت در جوامع معاصر

در نیم قرن اخیر، به دلیل تغییر بنیادهای زندگی اجتماعی و گسترش 
آگاهی عمومی، موضوع نیازهای انسانی ابعاد گسترده تر و پیچیده ای 
تغییر  و  شهرنشینی  گسترش  صنعتی،  انقالب  دنبال  به  است.  یافته 
شیوه زندگی، تعادل نسبی میان محیط و انسان به هم خورد. در دوران 
پسا صنعتی، پدیده های جدیدی مثل بحران هویت، چند هویتی، عدم 
موارد  بر  ناامنی  و  اضطراب  افزایش  و  رقابت  و  فردیت  رشد  تعلق، 
پیشین افزوده شد. در چنین شرایطی، موضوع نیازهای انسانی و تأمین 
سالمت جسمی و روانی او به یک ضرورت همگانی مبدل شده و بر 

خالف گذشته که بیشتر کوشش ها در جهت تأمین نیازهای اقتصادی 
و مادی معطوف بود، موضوع تکامل همه جانبه مادی و معنوی انسان 
جنبه محوری پیدا کرده است در همین راستا می توان به تغییر نحوه 
نگرش از تاکید بر کار به تاکید بر اوقات فراغت اشاره کرد. همچنین 
اوقات فراغت  مجموعه مطالعات جدید نشان می دهد که ساماندهی 
از مهم ترین عرصه هایی است که می تواند به تأمین نیازهای اساسی 

انسان کمک کند.

نگرش های موجود درباره اوقات فراغت
در  کار  از  آزاد  زمان  معنای  به  بیشتر  فراغت  اول،  نگرش  در 
اوقات فراغت را زمانی می دانند که شخص در  نظرگرفته می شود و 
صورت  در  تنها  تعریف  این  اما  نمی کند.  کار  پول  برای  اول،  درجه 
اشتغال و در رابطه با کار دستمزدی قابل درک است و به ویژه در مورد 
زنان که کارهای خانگی بدون دستمزد انجام می دهند بی فایده است. 
در همین نگرش، برخی دیگر فراغت را به منزله »وقت آزادی که پس 
فعالیت های ضروری  و  )کار  زندگی  عملی  به ضروریات  پرداختن  از 
روزمره( باقی می ماند، تعریف می کنند. مشکل این تعریف نیز آن است 
که کشیدن خط بین کارهای ضروری زندگی و وقت آزاد دشوار است 
و به تعریف ما از کارهای ضروری برمی گردد. به اینکه ما چه کارهایی 

را ضروری می دانیم.
نگرش دیگر، فراغت را به منزله فعالیت در نظر می گیرد. فعالیتی 
که از کار متمایز است و شامل شماری از مشغولیت ها است که فرد به 
اختیار خود از آن ها برای استراحت، سرگرمی، افزودن به دانش خود یا 
توسعه مهارت هایش سود می گیرد. اگرچه در این معنا فراغت به منزله 
فعالیت هایی که آزادانه انتخاب شده، درنظر گرفته می شود، اما آزادی 
انتخاب به ندرت قابل حصول است. از این رو دومازدیه اصطالح »نیمه 
فراغت« را برای فعالیت هایی وضع کرده که شخص مجبور به انجام 

آن ها است اما در عین حال رضایت خاطر او را جلب می کنند.
گرفته  نظر  در  بودن  از  حالتی  منزله  به  فراغت  نگرش سوم  در 
می شود. در این تعریف، فراغت مشتمل بر یک حالت روحی و روانی 
نتیجه  نیست.  خارجی  عوامل  ساده  نتیجه  و  است  بودن(  )فارغ البال 
وقت آزاد و تعطیل هم نیست. بلکه در درجه نخست یک نوع طرز 
فکر و یک حالت روحی )فراغت بال( است. فراغت یا فارغ بودن در 
این معنا »حالت آرام یک وقار فکورانه« است )تورکیلدسن ، 1382: 

.)112-107

جایگاه اوقات فراغت در کشورهای مختلف
کانادا:

طریق  از  فراغتی  فعالیت های  گسترش  در  دولت  کشور  این  در 
کانادا  در  مردم  محدودیت های  می نماید.  اقدام  شهرداری ها  عملکرد 
زمان  کمبود  شامل  عمدتًا  فراغتی  فعالیت های  در  مشارکت  جهت 
است.  فراغتی  مکان های  شلوغی  و  فراغتی  امکانات  هزینه  فراغت، 
بیان  قابل  راستا  این  در  نیز  خانوادگی  امور  به  مربوط  تعهدات  البته 
است. در کانادا به افزایش سن افراد به خصوص 50 سالگی به بعد 
فرصت های فراغتی افزایش می یابد و تأثیر تفاوت جنسیتی در میزان 
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زمان فراغت نیز ناچیز می باشد.

فرانسه:
در فرانسه 180 فرستنده تلویزیونی وجود دارند که 4 فرستنده دولتی 
فعالیت های  سایر  از  هستند.  خصوصی  و  محلی  بقیه  و  سراسری  و 
موزه ها،  از  بازدید  تئاتر،  موسیقی،  سینما،  از  باید  فرانسویان  فراغتی 

شرکت در جشن ها و ورزش نام برد )جاللی فراهانی،1387، 56-50(.
برزیل:

برزیلی ها برای اوقات فراغت بیشتر میل به تماشای تلویزیون و ویدیو 
و نیز گوش دادن به موسیقی دارند. از بین فعالیت های ورزشی، فوتبال 
از  حاکی  برزیل  توسعه  روند  دارد،  کشور  این  در  بسیاری  طرفداران 

گسترش تفریح و فراغت در میان شهروندان است.
چین:

برنامه های  با  از نظر تعداد جمعیت این کشور مقام اول را داشته و 
با  و  اجرا شده  بعد  به  از سال های 1990  عمدتًا  که  اقتصادی جدید 
این کشور  مردم  فراغت  زمان  میزان  به  هفته،  در  کار  زمان  کاهش 
کشور  این  رفاه  معیار  اساس  بر   2010 سال  در  است،  شده  افزوده 
عمده   ،)83 ایران،1390،  )اقتصاد  است  گرفته  قرار   58 مقام  در 
ورزش،  تلویزیون،  تماشای  جوانان چینی صرف  فراغتی  فعالیت های 
مطالعه، کارهای منزل و دیدار با دوستان می باشد )معاونت مطالعات و 

تحقیقات سازمان ملی جوانان،1388، 123-120(.
ایران:

به صورت رسمی مورد  تقریبًا  قاجار  از زمان  اوقات فراغت  موضوع 
توجه دولت ایران بوده است، که برگزاری اردوها در سال 1313 در 
وزارت  پهلوی،  در دوران  ادعا می باشد.  این  تهران گواه  باغ منظریه 
فرهنگ و هنر با الگو برداری از تجربه خانه های فرهنگ در فرانسه، 
ایران  استان های  مراکز  در  فرهنگ شهر،  خانه های  احداث  به  اقدام 
نمود. پس از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی نامناسب رژیم گذشته متوقف شد. البته سال 1372 سال 
شروع فعالیت شورای ملی جوانان که بر اساس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی در سال 1371 تأسیس گردید، بوده است هدف شورا 
اوقات  آن  زمینه های  از  یکی  که  بود  جوانان  مشکالت  به  رسیدگی 
فراغت جوانان بود. آخرین بررسی ها گویای آن است که متوسط زمان 
فراغت ایرانیان در طول هفته حدود 30 ساعت بوده که معادل 4,3 

ساعت در روز است )چیرانی،1392،124(.

جایگاه اوقات فراغت در اسناد رسمی کشور
ایران وظایف دولت  در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
جمهوری اسالمی ایران برای نیل به اهداف مورد نظر قانون اساسی 
در 16 بند معرفی شده است. برخی از این بندها به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم به تأمین اهداف و نیازهای فراغتی مربوط می شود:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و 

تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2- باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده 

صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح 

و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام 

زمینه های مادی و معنوی.

اوقات فراغت از دیدگاه شورای انقالب فرهنگی
به اعتقاد جامعه شناسان، فراغت تجربه ای است که فرد هنگام رهایی 
رهیافت های  و  تمایالت  اساس  بر  روزانه  کار  الزامات  و  مشاغل  از 
انتخاب  خود  ذوق  و  نیاز  با  متناسب  داوطلبانه  مشارکت  و  شخصی 
سیاست  یابد.  پرورش  و  رشد  او  شخصیت  و  فکر  جسم  تا  می کند 
فرهنگی نظام جمهوری اسالمی در خصوص اوقات فراغت بر مبنای 
زمینه سازی جهت گذران مطلوب، مفید و سازنده آن و هدایت فکری 
و عملی و بارورسازی اوقات زندگی است. لذا فراغت در نظام ارزشی 
و سرگرمی  تفریح  از صورت  و  داشته  دینی  و  فرهنگی  جنبه  اسالم 
استعدادها،  شکوفایی  و  رشد  زمان  فراغت  زمان  است.  خارج  صرف 
تقویت روحیه، مشارکت فعال فرهنگی و اجتماعی و زمان خودسازی 
با اجرای سیاست های مناسب و  لذا ضروری است جوامع آگاه  است 
سنجیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... از هدر رفت اوقات فراغت 
جلوگیری کرده و به باروری آن کمک کنند و از این راه بر غنای علمی 

و فرهنگی جامعه بیفزایند.

شیوه های عمده گذران اوقات فراغت
افراد به تناسب موقعیت اجتماعی، درآمد، جنسیت و روحیه و عالیق 
را می گذرانند.  فراغت خود  به گونه های مختلف وقت های  شخصی، 
چنین  می توان  کلی  به طور  را  فراغت  اوقات  گذران  راه های  عمده 

برشمرد:
الف( راه های به رسمیت شناخته شده اوقات فراغت:

1- مصرف فرهنگی: تماشا و استفاده از برنامه های تلویزیون، سینما، 
گذران  راه های  عمده  موسیقی،  به  دادن  گوش  و  و...  موزه ها  تئاتر، 

اوقات فراغت در زندگی امروزه شهرنشینی است.
و  دستی  صنایع  موسیقی،  نقاشی،  آثار  خلق  هنری:  آثار  تولید   -2
هنرهای تجسمی، حتی در حد طبع آزمایی و نه لزومًا به طور حرفه ای، 
یکی از راه های گذران اوقات فراغت در میان انسان های خالق و البته 
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برخوردار از درجه ای از رفاه در جوامع کنونی است.

از سطح  نظر  انواع ورزش ها، صرف  فعالیت های ورزشی:  انجام   -3
به ویژه  به قشرهای مختلف مردم،  نمایش آن  امروزه  آن،  قهرمانی 

شهرنشینان، یکی از راه های مهم گذران اوقات فراغت را می سازد.
سنین  توجه  مورد  دور،  گذشته های  از  سرگرمی  و  بازی  بازی:   -4
مختلف مردم، به ویژه کودکان و جوانان بوده است. امروزه در جوامع 
صنعتی مدرن، تأسیساتی موسوم به »شهربازی«، مظهر نهادینه شدن 

این شیوه ي گذران اوقات فراغت است.
طبیعت گردی،  فرهنگی،  گردشگری  انواع  شامل  گردشگری:   -5
زیارتی، درمانی و ... . آنجا که سفر نه به منزله مقدمه ای برای تجارت، 
انجام مأموریت اداری و حتی تحصیل در نظر گرفته شود، بلکه نفس 
و  اقوام و ملل و مکان های جدید،  با  آشنایی  و  تماشا  و  گشت وگذار 
تجربه آموزی غیرمستقیم مورد نظر باشد، نوع خاصی از گذران اوقات 
نامیده می شود. جالب  فراغت پدید می آید که توریسم یا گردشگری 
آنکه از میان گونه های مختلف و شناخته شده گذران اوقات فراغت، 
این گونه، یعنی سیر و سیاحت و گردش، به نحوی مورد اشاره متون 
دینی، و به طور خاص، کتاب مقدس مسلمانان )قرآن( است. در قرآن 
سیر در زمین به منظور آشنایی با آثار خلقت الهی و کسب عبرت از 

سایر اقوام و ملل، توصیه شده است.
ب( شیوه های گذران غیررسمی اوقات فراغت:

مستعد  بالقوه  می توانند  فراغت  گذران  راه های  از  برخی  یک( 
رخدادهای نامطلوب باشند و در صورتی که درست جهت دهی نشوند، 
یا مصداق گذران وقت به بطالت اند و یا در شرایط بدتر، برای فرد و 

جامعه آسیب زا خواهند بود. از جمله این راه ها عبارت اند از:
• پرسه زنی بی هدف در خیابان ها و پارک ها

• گفت وگوهای اینترنتی بی هدف
• دوست یابی های پنهانی در میان جنس مخالف

• شرکت در مجالس جشن و پایکوبی و خوش گذرانی های افراطی
• عضویت در باندها و گروه های غیررسمی

• استعمال مواد مخدر و مصرف الکل
• بزه های غیراخالقی

• مزاحمت های تلفنی و اینترنتی و ...

اوقات فراغت روستایی:
اوقات فراغت و گردشگری روستایی دو واژه نزدیک به هم هستند 
نیازمند  توسعه  که  چرا  دارند،  را  مهمی  نقش  اقتصادی  رشد  در  که 
مدیریت  و  بوده  محیطی  فاکتورهای  و  اجتماعی  ابعاد  در  حساسیت 
موفق از طریق فهم احتیاجات در طبیعت در اجتماعات روستایی قابل 
فهم خواهد بود لذا این مؤلفه ها کمکی است در جهت توسعه و بهبود 
مناطق  در  آشکار  منابع  شناسایی  وسیله  به  روستایی  فراغت  اوقات 

روستایی و مدیریت در ضمن آن بوده است.
از  استفاده  روستایی  گروه های  ساکنان  رشد  ارتقا  راه های  از  یکی 
به  نزدیکی  زندگی،  کیفیت  بهبود  هدف  با  روستایی  اندازهای  چشم 
 Halseth( می باشد  آن ها  مناسب  فراغت  اوقات  گذران  و  طبیعت 
مالکان  از کشورها  بسیاری  در  که  است  حالی  در  این   .)1993,147

اندازهای  چشم  از  ذاتی  گروه های  از  یکی  عنوان  به  دوم  خانه های 
و  نامتعادل  استفاده  با  که  شهروندانی  موارد  بعضی  در  و  روستایی 
بیش از اندازه از محیط های روستایی آلودگی در آن ایجاد می نمایند 
برای  بستری  روستایی  نواحی  که   .)Tillvaxtanalys 2012,161(
گذران اوقات فراغت شهرنشینان شده است، حال آن که روستاییان 
به دالیل مسائل اقتصادی روستا با طبیعت ذاتی مناسب برای گذران 
اوقات فراغت را رها نموده و به مناطق شهری برای اشتغال مراجعه 
برای  مناسب  محلی  به  بیشتر  روستا  طبیعت  نتیجه  در  و  می نمایند 

گذران اوقات فراغت شهرنشینان تبدیل می گردد.
اوقات فراغت روستایی وابسته به دسترسی به حومه هایی است که 
بوده  در داخل حومه ها  پیاده روی  برای  آزادی  آزاد،  زمین های  دارای 
که  است  مباحثی  از  روستایی  نواحی  در  فراغت  اوقات  گذران  است، 
در اواخر قرن 19 مورد توجه بوده، که این موضوع در قرن بیستم به 
یک کشمکش بین شهروندان برای گذران اوقات فراغتشان در نواحی 
روستایی تبدیل گردید که نتیجه آن آلودگی در نواحی روستایی بوده 
است. تضاد بین اوقات فراغت شهری و روستایی در ارتباط با نگرش 
به طور کلی ساکنان روستایی و سبک  بوده است  ساکنان روستایی 
زندگی روستایی در ارتباط با فعالیت های مصرفی که این مصرف در 
ارتباط با انواع اوقات فراغت )شکار، ماهیگیری و جمع آوری گیاهان در 
روستا و...( بوده است با اوقات فراغت شهرنشینان متفاوت بوده است 

.)Woods,2005,154(
اوقات فراغت روستایی با محبوبیت بسیار باال با تخمین دوسوم زمین 
آن  در  که  است،  بوده  انگلستان  در  بهره برداری  برای  استفاده  مورد 
در  که  می گیرد،  باز صورت  فضای  در  فعالیت ها  دیگر  و  ماهیگیری 
واقع یکی از بخش های گذران فراغت در نواحی روستایی انگلستان 
برای بهبود سبک زندگی بوده است. که این بخش از اوقات فراغت 
روستایی در کشور انگلستان شامل مواردی همانند: زمین گلف، زمین 
آموزش رانندگی، زمین تیراندازی، اسکله، جاذبه های مزارع بوده است 
با  روستایی  نواحی  در  فراغت  اوقات  گذران   .)Atherly,2010,72(
و مشکالت  مسائل  هیاهوی  از  بودن  دور  و  آرامش  و  بکر  به  توجه 
شهری برای شهروندان و غیربومیان دارای اهمیت بسیاری بوده است 
را  فراغت  اوقات  گذران  مکان های  از  یکی  می توان  راستا  این  در  و 
نواحی روستایی عنوان نمود که در واقع با مراجعت شهروندان صورت 
پذیرفته است در طرف دیگر این امر خود جامعه روستایی قرار دارد 
که به دلیل دوری از مشکالت و پیدا کردن آرامش فراغت خود را در 
جاهای بکر روستایی می گذرانند لذا در این راستا می توان روستا را به 

عنوان یکی از پایه های مکانی در بحث اوقات فراغت مطرح نمود.

بر  تاکید  با  روستایی  مناطق  در  فراغت  اوقات  گذران 
بومیان و غیربومیان:

در مناطق روستایی با توجه به محدودیت هایی از قبیل کمبود جمعیت 
مشکل  با  روستایی  نواحی  در  را  مطلوب  خدمات  ارائه  واقع  در  که 
ایجاد  جهت  در  روستاییان  در  الزم  سرمایه  کمبود  نموده،  برخوردار 
جهت  در  مشارکت  سطح  بودن  پایین  فرهنگی،  امکانات  تأسیس  و 
همکاری بیشتر در راستای توسعه امکانات مربوط به فراغت روستاییان 
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فراغت مطرح  اوقات  گذران  اجتماعی  فرهنگی  بعد  با  ارتباط  در  و... 

بوده است.
فراغت  اوقات  گذران  طبیعی   – مکانی  بعد  با  ارتباط  در  همچنین 
بالقوه  توان  به  توجه  با  که  نمود  عنوان  بایستی  روستایی  نواحی  در 
محیط  با  ارتباط  در  غیربومی  افراد  در جهت جذب  روستایی  مناطق 
پاک و آرامش بخش و به دور از آلودگی ها سبب شد است گذران اوقات 
فراغت در نواحی روستایی به دو قطب تقسیم گردد در قطب اول خود 
را در دسترسی  اوقات فراغت  دارند که گذران  قرار  بومی  روستاییان 
وجود  ورزشی،  سالن های  به  دسترسی  قبیل،  از  امکاناتی  به  مطلوب 
کتابخانه وجود مسجد و ... در روستا عنوان می نمایند و در قطب دیگر 
افراد غیربومی و شهرنشینان قرار دارند که برای استفاده از محیط سالم 
و آرامش بخش روستا ترجیح می دهند به مراجعه به نواحی روستایی 

گذران اوقات فراغت خود را در این نواحی بگذرانند.

نتیجه گیری
اوقات فراغت در علوم اجتماعی معانی متفاوت و گسترده ای را به خود 
اختصاص داده است که در این ارتباط می توان به این مفهوم آن که، 
زمانی که فرد خارج از نقش های الزام آور اجتماعی آزادی عمل یافته و 
به فعالیت می پردازد گفته می شود. در جهان امروز با همه مشکالت آن 
و مالل ها و خستگی های ناشی از آن اوقات فراغت به عنوان موضوع 
مهم مطرح است در واقع عوامل گوناگون می توانند در انتخاب الگوی 
اقتصادی  شرایط  و  محیط  باشند،  داشته  نقش  فراغت  اوقات  گذران 
به شمار می آیند  زمینه  این  از جمله علل مهم در  اجتماعی ساکنین 
که نتایج مطالعات نشان می دهد که فضا و شرایط حاکم بر آن نقش 

مهمی در الگوهای رفتاری افراد دارد.
و  دیدگاه ها  از  فراغت  اوقات  بررسی  به  ابتدا  حاضر  پژوهش  در 
ارزیابی آن در کشورهای مختلف پرداخته شد  نظریه های مختلف و 
در  و  کشور  در  فراغت  اوقات  جایگاه  بررسی  به  ادامه  در  همچنین 
برنامه ها و اسناد طراحی شده پرداخته شد که در واقع بیانگر اهمیت 
است،  بوده  مختلف  گروه های  در  فراغت  اوقات  گذران  به  توجه 
همچنین در ادامه به بررسی مفاهیم و جایگاه اوقات فراغت در نواحی 
روستایی پرداخته شد، در ارتباط با اوقات فراغت در نواحی روستایی 
بعد  دو  از  نواحی  این  در  فراغت  اوقات  گذران  که  نمود  عنوان  باید 
داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است در ارتباط با بعد داخلی 
خود گروه روستاییان را شامل می شود که در واقع اوقات فراغت خود 
را یا در نواحی بکر روستایی گذرانده و یا به نواحی حومه ها مراجعه 
نموده اند و یا دسترسی به امکانات در روستا را به منزله گذران اوقات 
فراغت تلقی نموده و در ارتباط با بعد خارجی اوقات فراغت در نواحی 
روستایی بیانگر مراجعه شهرنشینان و غیربومیان برای گذران فراغت 
اوقات  با  ارتباط  در  را  اهمیت روستا  نواحی روستایی می باشد که  به 

فراغت بیان می نماید.
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استان  سه  دهیاران  اي  مکاتبه  آزمون هاي 
در  زنجان  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  سمنان، 
و  روستایي  امور  دفتر  سوي  از  شهریورماه 
سارمان  نظارت  با  و  استانداري ها  شوراهاي 
تشکیل  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 

شد. 
آزمون مکاتبه اي دهیاران سمنان 16 شهریور 
ماه با حضور 200 دهیار ) شامل آزمون 101 
خدمت(،   حین  دهیار   99 و  بدوخدمت  دهیار 
و  کهگیلویه  دهیاران  مکاتبه اي  آزمون 
بویراحمد 18 شهریورماه با حضور 439 دهیار 
حین  دهیار   194 و  بدوخدمت  دهیار   245(

زنجان  دهیاران  مکاتبه اي  آزمون  و  خدمت( 
24 شهریور با حضور 479 دهیار )322دهیار 
بدوخدمت و 157 دهیار حین خدمت( برگزار 
)غیر  آزمون مکاتبه اي  شد. چهارهمین دوره 
دوره  سه  به  توجه  با  دهیاران  حضوري( 
گذشته،  سال هاي  در  آزمون  این  برگزاري 
و  نظارت  با  متمرکز  غیر  صورت  به  امسال 
مطالعات  مرکز  آموزشي  معاونت  راهبري 
سارمان  روستایي  و  شهري  ریزي  برنامه  و 
سوي  از  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
دفاتر امور روستایي و شوراهاي استانداري ها 

در سراسر کشور برگزار مي شود.

گرفته،  صورت  هاي  نیازسنجي  به  باتوجه 
کتابخانه  از  دوره  این  آموزشي  عناوین 
که  شده  گرفته  نظر  در  دهیاري ها  دیجیتال 
شامل دو قسمت مقاالت و کتب آموزشي مي 

باشند. 
از  مقاله  یکصد  از  بیش  مقاالت  بخش  در 
چهل شماره ماهنامه دهیاري ها در گروه هاي 
تخصصي طبقه بندي و جهت آموزش دهیاران 
بدو خدمت جدید به همراه پنج عنوان کتاب 
آموزشي تخصصي براي دهیاران بدو خدمت 
از سوي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور در اختیار استان ها قرار گرفته است.

مدیر کل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات 
روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
علوم  دانشگاه های  رؤسای  جمع  در  کشور 
پزشکی گفت: با توجه به اهمیت الگوسازي در 
زمینه مدیریت صحیح پسماندهاي روستایي و 
ترویج این الگوها در کشور، هماهنگي الزم با 
و  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
تا  آورده و  سایر دستگاه هاي ذیربط به عمل 
پایان سال جاري چارچوب اجرایي روستاهاي 
الگو در زمینه مدیریت پسماند تهیه و در قالب 
ابالغ  بخشي  بین  مشترک  همکاري  اسناد 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، مجید عبدالهي با بیان 
مطلب فوق در همایش دو روزه بهسازي محیط 
سالمت  در  عدالت  گفت:  ارومیه  در  روستا 
کلیدي  نکات  از  یکي  روستایي  محیط هاي 
در فعالیت هاي مرتبط با دهیاري ها در سطح 
روستاهاي کشور مي باشد که مصادیق آن را 
مي توان در قالب مدیریت صحیح پسماندها، 
ایمني و آتش نشاني، ایجاد فضاهاي فراغتي 
و تفریحي در قالب بوستان هاي روستایي در 

روستاهاي کشور برشمرد.
کشور  دهیاري هاي  وظایف  به  ادامه  در  وي 
اشاره کرد و گفت: وظایف دهیاران در حوزه 
بهداشت و حفاظت و صیانت از محیط روستا، 
حفظ  و  بهداشتي  مقررات  اجراي  بر  مراقبت 
تامین  براي  مناسب  زمینه  ایجاد  و  نظافت 
بهداشت محیط، مراقبت بر بهداشت ساکنین 
و  انساني  بیماري هاي  شیوع  از  جلوگیري  و 
از  مشترکي  ریزي  برنامه  که  است  حیواني 
سوي وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان 
تکالیف  این  تحقق  براي  پزشکي  آموزش  و 
قانوني در حال انجام است و این هماهنگي در 
از طریق همکاري دهیاري ها  سطح روستاها 
بیشتري  اجرائي  قابلیت  بهداشت  و خانه هاي 

پیدا مي کند.
 10 بند  مطابق  گفت:  ادامه  در  عبداللهي 
بند   47 دهیاري   هر  دهیاری ها،  اساسنامه 
وظیفه دارد که مهم ترین قانون در این بندها، 
حفظ  و  روستایی  پسماندهاي  مدیریت  قانون 

محیط زیست در سطح روستاها است.
راستاي  در  بهداشت  وزارت  اهداف  به  وي 
گفت:  و  کرد  اشاره  روستاها  محیط  بهسازي 

و  اجتماعي  کالبدي،  وجه  سه  در  اهداف  این 
در  باید  که  است  نهادي  و  مدیریتي  و  رواني 

محیط روستا به این مبنا توجه شود.
ادامه گفت: روزانه 48 هزار تن  عبدالهي در 
زباله در کشور تولید مي شود که 10 هزار تن 
از این میزان، زباله روستایي است. سرانه تولید 
 450 صورت  به  کشور  روستاهاي  در  زباله 
با این حساب 3/8 میلیون  گرم مي باشد که 
مي شود  تولید  کشور  روستاهاي  در  زباله  تن 
ساماندهي  و  مدیریت  نیازمند  موضوع  این  و 

مي باشد.
در سطح  پسماند  به شاخص جمع آوري  وي 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  کشور  روستاهاي 
حال حاضر 7 هزار و 500 روستاي کشور تحت 

پوشش سیستم مدیریت پسماند هستند.
سوزاندن  روستاها  در  کرد:  اضافه  عبدالهي 
زیست محیطي  مشکالت  دلیل  به  را  زباله 
و   5،  4 ماده  اجرایي  نامه  شیوه  مطابق  آن 
قانون مدیریت پسماندها  اجرایي  آیین نامه   6
زباله هاي جمع آوري شده  ممنوع کرده ایم و 
بهداشتي  صورت  به  باید  روستاها  سطح  در 

دفن شوند.

اخــــبـــــار

آزمون مكاتبه اي دهياران در سه استان کشور برگزار شد

در جمع رؤسای دانشگاه های علوم پزشكی کشور مطرح شد:

چارچوب اجرائي روستاهاي الگو در زمينه مديريت پسماند 
به زودي تعيين مي شود
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دو  خرید  نیز  جاري  سال  براي  افزود:  وي 
هزار دستگاه ماشین حمل زباله در نظر گرفته 
شده است که با این اقدام جهش چشمگیري 
در  پسماند  مدیریت  سیستم  توسعه  در 

روستاهاي کشور را شاهد خواهیم بود.
عبدالهي با اشاره به حضور سگ هاي ولگرد 
طرح  گفت:  کشور  روستاهاي  و  شهرها  در 
صورت  به  ولگرد  سگ هاي  زنده گیري 
استان هاي  در  حاضر  حال  در  پایلوت 
مرکزي، خراسان رضوي و آذربایجان غربي 
تمامي  به  ارزیابي  از  پس  تا  مي شود  اجرا 

روستاهاي کشور تعمیم داده شود.
و  عمراني  هماهنگي  دفتر  کل  مدیر 
و  شهرداري ها  سازمان  روستایي  خدمات 
ادامه اعالم کرد: در  دهیاري هاي کشور در 
حال حاضر 30 هزار و 460 دهیاري در کشور 
درصد   81 ترتیب  این  به  که  دارند  فعالیت 
روستاهاي کشور داراي دهیاري و 87 درصد 
جمعیت روستایي تحت پوشش خدمات این 

نهاد قرار دارند.

در  روستا   400 و  هزار   2 افزود   عبداللهي 
کشور  شهر   443 از  که  دارد  وجود  کشور 
جمعیتي  طبقه بندي  نظر  از  و  بوده  بزرگ تر 
به  خدمات  ارائه  و  اهمیت  با  و  مهم  بسیار 
ادامه  در  وی  است.  ویژه  توجه  نیازمند  آنها 
پایگاه   250 افزوده شدن  خبر  اعالم  ضمن 
پایگاه   426 به  جاری  سال  در  آتش نشانی 
کرد  اضافه  کشور  روستاهای  در  موجود 
تاکنون 16 هزار دستگاه انواع ماشین آالت 
قرار  کشور  سراسر  های  دهیاري  اختیار  در 
دستگاه    500 و   هزار  که شش  شده  داده 
زباله  جمع آوري  به  آالت  ماشین  این  از 

اختصاص دارند.
پارک   4705 وجود  به  اشاره  با  عبدالهی 
این  گفت:  کشور  در  روستایي  بوستان  و 
و  نشاط  ایجاد  در  بسزایي  نقش  پارک ها 
شادابي در بین مردم دارند و با ایجاد پارک 
کودک به عنوان اجزایي از این محیط، فضا 

براي تفریح کودکان نیز مهیا مي شود. 
وی با اشاره به افتتاح سه هزار و 72 پروژه 

عمراني توسط دهیاري ها در هفته دولت سال 
پروژه ها  تعداد  بیشترین  کرد:  اظهار  جاري  
مربوط به بهسازي معابر روستایي با  1551 
بود  پروژه ها،  پروژه، معادل 50  درصد کل 
که کمک موثري به دفع آب هاي سطحي و 

بهداشت محیط روستا مي نماید.
شایان ذکر است همایش کشوري بهسازي 
بهداشت،  وزارت  توسط  روستایي  محیط 
درمان و آموزش پزشکي و با همکاري وزارت 
استانداري  کشاورزي،  جهاد  وزارت  کشور، 
انقالب  بنیادمسکن  غربي،  آذریایجان 
اسالمي و کمیته امداد امام خمیني)ره( طي 
روزهاي  22 و 23 شهریور در ارومیه برگزار 

شد.
هماهنگي  ایجاد  هدف  با  همایش  این 
براي توسعه بین بخشي فعالیت هاي مرتبط 
و  شد  برگزار  و  روستا  محیط  بهسازي  با 
بهداشت  کارشناسان  آن  شرکت کنندگان 
حرفه اي دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر 

کشور بودند.

شیوه نامه اجرایي دفن بهداشتي پسماندهاي 
عادي در روستاهاي کشور در راستاي اجراي 
مفاد قانون مدیریت پسماند به ویژه مواد 5 
حفظ  منظور  به  آن  اجرایي  نامه  آیین   6 و 
دفع  زیان بار  آثار  از  کشور  زیست  محیط 
غیراصولي و غیربهداشتي پسماندهاي جامد 
ها  سازمان شهرداري  با همکاري  روستایي 
حفاظت  سازمان  و  کشور  هاي  دهیاري  و 
مهندس  سوي  از  و  تدوین  زیست  محیط 

خندان دل به استانداري ها ابالغ شد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
این  کشور،  هاي  دهیاري  و  شهرداري ها 
هماهنگي  دفتر  همکاري  با  شیوه نامه 
سازمان  روستایي  خدمات  و  عمراني 
و  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
مرکز  در  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
روستایي  و  شهري  ریزي  برنامه  مطالعات 

سازمان شهرداري ها و دهیاري ها تدوین و 
از سوي مهندس خندان دل معاون عمران و 
توسعه امور شهري و روستایي وزیر کشور و 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
به  روستایي  مناطق  در  اجرا  براي  کشور 
استانداري ها ابالغ شد و تمامي دهیاري ها  
سطح  در  پسماند  اجرایي  هاي  مدیریت  و 
روستاهاي کشور موظف به رعایت مفاد این 
در  مناسب  اجرایي  بستر  ایجاد  و  شیوه نامه 

سطح روستاها مي باشند.
اهداف تدوین این شیوه نامه عبارتست از: 
در  زیست  محیط  و  انسان ها  حفظ سالمت 
نادرست  شیوه هاي  از  ناشي  خطرات  برابر 
اجراي  کشور،   روستاهاي  در  پسماند  دفع 
پسماندها  بهداشتي  دفن  روش هاي صحیح 
و  طبیعي  منابع  حفظ  کشور،  روستاهاي  در 
وضعیت زیباشناختي و بکر روستاهاي کشور 

از  ناشي  آلودگي هاي  انتشار  از  جلوگیري  و 
و  پسماندها  غیربهداشتي  و  غیراصولي  دفع 

انتشار بیماري  در روستاهاي کشور.
ضوابط  نامه،  شیوه  این  موارد  از  یکي 
مکان یابي محل هاي دفن پسماند روستایي 
با  روستاهاي  در  آن  موجب  به  که  است 
جمعیت کمتر از 50 خانوار، حمل پسماند در 
است  الزم  و  نبوده  مقدور  طوالني  فواصل 
که بر حسب پراکنش خانوارها در روستا، در 
فاصله  در  ترجیحًا  روستا،  به  نزدیک  محلي 
روستا  محدوده  از  خارج  متر   500 حداقل 
دفن  گودال  یا  دفن  انتخاب محل  به  اقدام 

پسماند شود.
الزم  مراحل  روستاها  سایر  در  همچنین 
براي یافتن مکان مناسب براي دفن پسماند 
روستایي شامل گردآوري نقشه ها و اطالعات 
پایه مورد نیاز،  تعیین شعاع جستجو، تعیین 

ابالغ شيوه نامه اجرايي دفن بهداشتي پسماندهاي عادي 

در روستاهاي کشور
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ضوابط مکان یابي و معیارها و ضوابط اصلي 
مکان یابي ابالغ شده توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست،  انتخاب چند محل مناسب با 
بازدید میداني  انجام   ، توجه به مراحل قبل 
از تمام نقاط انتخاب شده و انتخاب بهترین 
معرفي  محلي،  شرایط  به  توجه  با  گزینه 
کسب  و  محلي  مردم  به  مناطق  بهترین 
موافقت آنها و در نهایت اخذ مجوزهاي الزم 

از ادارات ذیصالح است.
منظور  به  نامه،  شیوه  این  مفاد  موجب  به 
سوء  اثرات  کاهش  و  هزینه ها  کاهش 
مکان هاي  تعدد  از  ناشي  محیطي  زیست 
دفن  مکان هاي  از  استفاده  پسماندها،  دفن 
روستاهاي  سطح  در  متمرکز  و  مشترک 

کشور توصیه مي شود.
براي پتانسیـــــل سنجي مکان هاي دفن 
روستاها  فاصله  قبیل   از  مواردي  مشترک 
از یکدیگر ، جمعیت روستاها ، نقاط شهري 
موجود در پیرامون روستاها و فاصله روستاها 
پسماندهاي شهري، وضعیت  دفن  از محل 
در  پسماند  حمل  و  آوري  جمع  ناوگان 
مجموعه روستاها، وضعیت راه هاي ارتباطي 
و   پسماند  مدیریت  متولي  روستاها،  بین 
تجهیزات موجود براي دفن پسماند در سطح 

روستاها باید مورد توجه قرار گیرد.
بهداشتي  اجرایي دفن  اساس شیوه نامه  بر 
تمامي  روستاها،  در  عادي  پسماندهاي 
گونه اي  به  باید  ترجیحًا  دفن  محل هاي 
مورد  پوششي  خاک  که  شوند  برنامه ریزي 
نیاز از محل دفن و پیرامون آن تأمین شود 
و نیازي به حمل خاک از محل هاي دیگر 
داراي  استفاده  مورد  خاک  همچنین  نباشد. 
پذیري  تراکم  از  و  باشد  کمي  نفوذپذیري 

کافي برخوردار باشد.
تجهیزات  انتخاب  زمینه  در  همچنین 
مدیریت شیرابه در این شیوه نامه آمده : اگر 
محل دفن روستایي در مناطق خشک و نیمه 
در  محل  یا  و  شده  واقع  بارش  کم  خشک 
نزدیکي محل هاي حساس نمي باشد ، نیازي 

تصفیه  و  آوري  جمع  سیستم  احداث  به 
قادر  پاالیش طبیعي خاک  و  نیست  شیرابه 
تولیدي خواهد  و تصفیه شیرابه  پذیرش  به 
زیست  لحاظ  به  حساس  نقاط  در  اما  بود 
روستاهاي  و  شمالي  مناطق  مانند  محیطي 
واقع در سواحل جنوب کشور و در محل هاي 
دفن بزرگ الزم است که سیستم جمع آوري 

و تصفیه شیرابه پیش بیني شود.
دفن  راهبري  الزامات  موجب  به  ضمنا 
نامه،  شیوه  این  روستایي  پسماندهاي 
پخش  نازکي  الیه هاي  در  باید  پسماندها 
فشرده شده  پسماند هاي  و  گردند  فشرده  و 
باید روزانه توسط حداقل 5 سانتیمتر خاک 
یا سایر مواد زاید بي اثر دیگر مثل کمپوست 

پوشش داده شوند.        
لجن هاي  و  مایع  زاید  مواد  دفن  همچنین 
فاضالب در محل دفن پسماندهاي روستایي 
است  ضروري  ارتباط  این  در  و  ممنوع 
هماهنگي  هاي الزم با اداره آب و فاضالب 
انجام  مواد  این  دفع  )آبفار( جهت  روستایي 
پسماندهاي  ویژه  جزء  دفن  ضمنا  پذیرد. 
ممنوع  پسماند  دفن  محل هاي  در  خانگي 

است.
سبز  فضاي  ایجاد  و  حصارکشي  الزامات 
از  روستایي  دفن  محل هاي  اطراف  در 
دیگر موضوعات این شیوه نامه است که به 
موجب آن حصارکشي و ایجاد محدودیت در 
عملیات  و محوطه  دفن  به محل  دسترسي 
حیوانات  ورود  و  دسترسي ها  کنترل  جهت 
نقاط  تمام  و  است  الزم  غیراهلي  و  اهلي 
دار  قفل  درهاي  به  مجهز  باید  دسترسي 

باشند.
و  تجهیزات  تعیین  نحوه  قسمت  در  ضمنا 
ماشین آالت مناسب براي شیوه هاي مختلف 
شیوه  این  روستایي  جامد  پسماندهاي  دفن 
نامه آمده است: جهت توسعه و آماده سازي 
محل دفن پسماندها، وجود تجهیزات مناسب 
در محل دفن الزم  روزها  تمام  در  کافي  و 
نیاز  مورد  آالت  ماشین  نوع  و  تعداد  است. 

در محل هاي دفن مشترک روستایي بستگي 
به میزان و نوع پسماندهاي ورودي به آن، 
منطقه،  هوایي  و  آب  و  جغرافیایي  شرایط 
نوع و مقدار خاک پوششي، فاصله جابجایي 
پسماند و خاک، میزان فشرده سازي، شکل 
دسترس  در  امکانات  و  بودجه  دفن،  محل 
عالوه  دارد.  دهیاري  مدیریت  نحوه  و 
موقت  ذخیره سازي  سیستم  نوع  آن  بر 
انتخاب  در  ذخیره سازي(  مخازن  و  )ظروف 
به  پسماند  کننده  حمل  ماشین آالت  نوع 

محل هاي دفن مؤثر است.
به موجب این شیوه نامه ، ساختار مدیریت 
صورت  این  به  روستایي  پسماندهاي  دفن 
به  نسبت  است  موظف  دهیاري  که  است 
روستایي  پسماند  دفن  و  حمل  جمع آوري، 
شیوه نامه  این  مفاد  اجراي  و  نماید  اقدام 
نهاد  و  دهیار  فاقد  روستایي  که  در صورتي 
تا تشکیل دهیاري  بر عهده  باشد  دهیاري 
شوراي اسالمي روستا یا مسئول مربوطه در 
روستا است. ضمنا شهرداري هایي که داراي 
نزدیکي  در  یا  و  شهر  حریم  در  روستاهایي 
جهت  را  الزم  همکاري  مي باشند،  شهر 
پذیرش و دفن پسماندهاي این روستاها، در 
محل دفن پسماند شهري به عمل آورند و 
دهیاري موظف به تأمین تجهیزات و وسایل 
آوري،  جمع  جهت  الزم  کاري  نیروي  و 
حمل و دفن بهداشتي پسماندهاي روستایي 
هزینه هاي  پایدار  تأمین  منظور  به  است. 
نیروي انساني و هزینه جاري عملیات دفن 
نمودن  آگاه  از  بعد  است  الزم  بهداشتي، 
و  بهداشتي  اهمیت دفن  در خصوص  مردم 
جلب مشارکت آنها، هزینه خدمات مدیریت 
شده  ابالغ  دستورالعمل  اساس  بر  پسماند 
 86/7/9 مورخ  871121/1/3/س  شماره 
و  شهرداري ها  )سازمان  کشور  وزارت 
از طي مراحل  ، پس   ) دهیاري هاي کشور 

قانوني از مردم روستا وصول شود.
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سازمان  هاي  دهیاري  امور  معاون 
بهره  از  کشور  هاي  دهیاري  و  شهرداري ها 
و  آمار  جامع  سامانه  نخست  بخش  برداري 
اطالعات دهیاري ها با همکاري دفتر نوسازي،  
تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان در 
از  استفاده  ضرورت  به  توجه  با  دولت  هفته 
جمع آوري  اهمیت  و  دیجیتال  فناوري هاي 
در  استفاده  براي  اطالعات  به روزآوري  و 
روستایي  مدیریت  حوزه  تصمیم گیري هاي 

خبر داد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دکتر  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
محسن کوشش تبار با بیان خبر فوق گفت:در 
کشور  روستاهاي  اطالعات  مرحله،  این 
براساس سرشماري سال 90 بر روي سامانه 
قرار گرفته و رابطین استانداري ها براساس این 

اطالعات، اقدام به ثبت اطالعات دهیاري ها 
در سامانه مي نمایند.

بودن  دارا  شامل  اطالعات  این  افزود:  وي 
راه  دهیاري،  تأسیس  مجوز  تاریخ  و  شماره 
تبدیل  آن،وضعیت  تاریخ  و  دهیاري  اندازي 
تاریخ  و  شماره  و  شهر  به  دهیاري  الحاق  یا 
دهیاري   موقعیت  تبدیل،  یا  الحاق  مجوز 
نسبت به حریم شهر، وضعیت درجه دهیاري، 
شناسه  و  درجه  تعیین  مجوز  شماره  و  تاریخ 
از  پس  کرد:  اضافه  وي  است.  دهیاري   ملي 
معرفي رابطین دفاتر امور روستایي و شوراهاي 
رمز  و  کاربري  نام  تخصیص  و  استانداري ها 
راه اندازي  این سامانه  آنان، رسمًا  براي  عبور 

شد.
کوشش تبار با اشاره به اینکه، تاکنون 6 استان 
فرآیند ورود اطالعات را در سامانه آغاز و در 

روستا   500 حدود  اطالعات  تاکنون  مجموع 
آماري  نتایج  گفت:  است،  شده  سامانه  وارد 
و نمودارهاي مستخرج، براي مدیران ملي و 
استاني ، از طریق »داشبورد مدیریتي« مندرج 
در سایت سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
است.  بهره برداري  و  مشاهده  قابل  کشور 
تحقق  وضعیت  بررسي  اینکه  بیان  با  وي 
ضعف  و  قوت  نقاط  روستاها،  در  برنامه ها 
به موقع  و  به جا  تصمیم هاي  اتخاذ  مجموعه، 
و سیاستگذاري هاي کالن و منطقه اي در گرو 
تهیه آمار و اطالعات صحیح، به روز و کارآمد 
و  استفاده بهینه از آن هاست، اظهار کرد: این 
نمودارها بیانگر نسبت دهیاري هاي راه اندازي 
حریم  خارج  یا  داخل  شده،  درجه بندي  شده، 
شهر و نسبت اطالعات وارد شده در سامانه به 

تعداد کل رکوردهاي اطالعاتي است.

نشست  دومین  و  بیست  تشکیل  با  همزمان 
ملي مدیران کل دفاتر امور روستایي و شوراهاي 
استانداري هاي کشور در همدان ، جلسات چهار 
کارگروه تخصصي این نشست روز چهارشنبه 12 

شهریور ماه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
جلسه  هفدهمین  در   ، کشور  هاي  دهیاري  و 
انساني  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  کارگروه 
دهیاري ها در خصوص مفاد دستور العمل حقوق 
و مزایاي مسئولین امور مالي و کارشناس فني 
مقررات  و  قوانین  تدوین  ضرورت  دهیاري ها، 
مرتبط با حقوق و مزایاي پرسنل دهیاري هاو.. 

بحث و تبادل نظر شد.
جلسه این کارگروه با حضور مدیران کل دفتر 
امور روستایي و شوراهاي استان هاي البرز، یزد، 
ایالم، بوشهر، لرستان و هرمزگان و به دبیري 
روستایي  توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر 
معاونت امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور تشکیل شد.
 همچنین در شانزدهمین جلسه کارگروه فني و 
عمراني دهیاري ها در زمینه تفاهم نامه همکاري 

دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  مشترک 
در خصوص  و شهرسازي  راه  وزارت  با  کشور 
راه هاي روستایي، موانع و مشکالت نگهداري 
راه هاي روستایي ، منافع طرفین و اجرایي نمودن 
شیوه نامه اجرایي تفاهم نامه، نحوه هزینه کرد 
اعتبارات قیر در سال جاري بحث و تبادل نظر 

شد.
جلسه این کارگروه با حضور مدیران کل دفتر 
استان هاي سمنان،  و شوراهاي  روستایي  امور 
زنجان، اصفهان و اردبیل و معاونین راه روستایي 
ادارات کل راه و شهرسازي استان هاي قزوین، 
و  راه  کل  مدیر  و  مرکزي  و  زنجان  لرستان، 
دفتر  دبیري  به  و  همدان  استان  شهرسازي 
هماهنگي عمراني و خدمات روستایي معاونت 
و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور 

دهیاري هاي کشور برگزار شد.
در شانزدهمین جلسه کارگروه محیط زیست 
و خدمات عمومي و با حضور مدیران کل دفتر 
تهران،  استان هاي  شوراهاي  و  روستایي  امور 
قزوین، همدان، خراسان جنوبي، گیالن، گلستان 
و خراسان جنوبي و به دبیري دفتر هماهنگي 

عمراني و خدمات روستایي سازمان شهرداري ها 
و  کلیات  خصوص  در  کشور  دهیاري هاي  و 
پسماند  مدیریت  جامع  افزار  نرم  کلي  ساختار 
روستایي، تعیین جامعه آماري براي راه اندازي 
اعضاء  به  بخشنامه  ابالغ  موصوف،  افزار  نرم 
آموزش  خصوص  در  سازمان  توسط  کارگروه 
شیوه نامه تهیه بیوکمپوست در مناطق روستایي 
و استفاده از شرکت هاي تعاوني دهیاري ها در 
زمینه آموزش و اجراي واحدهاي تولید کمپوست 
بحث و تبادل نظر شد. همچنین در شانزدهمین 
جلسه کارگروه بودجه و امور مالي نیز که با حضور 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر  کل  مدیران 
استانداري هاي قم، مرکزي، مازندران، آذربایجان 
غربي، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقي، 
دبیري  به  و  بختیاري  و  چهارمحال  و  فارس 
روستایي  توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر 
برگزار شد در خصوص نهایي نمودن شیوه نامه 
نحوه انتخاب و بکارگیري مسئولین امور مالي 
بررسي بخشنامه  نحوه  دهیاري ها و همچنین 
بودجه سال 94 دهیاري ها بحث و تبادل نظر 

شد.

راه اندازی فاز اول سامانه جامع آماري دهياري ها

 کارگروه هاي تخصصي نشست ملي مديران کل دفاتر امور روستايي و

شوراهاي استانداري ها تشكيل شد
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مالت(  )تب  بروسلوز  منطقه اي  نشست  سه 
هاي  حوزه  کارشناسان  و  مدیران  حضور  با 
واگیر  بیماري هاي  با  مبارزه  محیط،  بهداشت 
و آموزش دانشگاه هاي علوم پزشکي، مدیران 
پسماند  کارشناسان  نیز  و  دامپزشکي  ادارات 
دفاتر امور روستایي و شوراهاي استانداري ها 
در سه شهر خرم آباد، کاشان و جیرفت برگزار 

شد. 
این نشست ها با توجه افزایش میزان شیوع 
در  درصد   55 میزان  به  مالت  تب  بیماري 
مناطق شهري و روستایي کشور  طي سالهاي 
1389 تا سال 1392 ،  از سوي مرکز مدیریت 
درمان  بهداشت،  وزارت  واگیر   بیماري هاي 
میزباني  با  و  ریزي  برنامه  پزشکي  آموزش  و 
دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات درماني 

در شهرهاي فوق الذکر تشکیل شد.
بیماري  این  کنترل  و  پیشگیري  منظور  به 
از  آبشاري  آموزش هاي  سلسله  چهره،  هزار 
 SHEP طریق وزارت بهداشت بر اساس مدل
ارتقاي  و  آموزش  )الگوي جامع سیستماتیک 
این  در  هدف  گروه هاي  کلیه  براي  سالمت( 

نشست ها برنامه ریزي و اجرا 
نشست ها  این  در  گردید. 
بهداشت  وزارت  نمایندگان 
به  دامپزشکي  سازمان  و 
ریزي  برنامه  جایگاه  بیان 
همکاري  اهمیت  و  صحیح 
در  استاني  دستگاه هاي 
بیماري  این  با  مــــبارزه 
سازمان  نماینده  پرداختند. 
شهرداري ها و دهیاري هاي 
در  را  مطالبي  نیز  کشور 

ارتباط با روش هاي عملي مدیریت پسماندها 
عوامل  حذف  منظور  به  روستایي  مناطق  در 
مشترک  بیماري هاي  ویژه  به  و  بیماري زا 
بین انسان و دام و نیز جایگاه و شرح وظایف 
نقطه نظر  از  امور روستایي و دهیاري ها  دفاتر 
از  جلوگیري  در  بهداشت  وزارت  با  همکاري 
شیوع بیماریهاي زئونوز در روستاها ارائه نمود. 
دهیاري ها  مهم  وظایف  از  اینکه  به  توجه  با 
»مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي و حفظ 
تأمین  براي  مناسب  زمینه  ایجاد  و  نظافت 

بهداشت محیط«، »همکاري در جلوگیري از 
شیوع بیماري هاي انساني و حیواني واگیردار 
و مشترک بین انسان و دام« و نیز »پیگیري 
بهداشتي  امور  بر  نظارت  زمینه  ایجاد  و 
روستا« مي باشد، لذا مقرر گردید ضمن انجام 
امور روستایي  بین دفاتر  هماهنگي هاي الزم 
و دانشگاه هاي علوم پزشکي، مطالب آموزشي 
طریق  از  صدرالذکر  دوره هاي  در  شده  ارائه 
امور روستایي شرکت کننده  نمایندگان دفاتر 
در نشست ها به دهیاري هاي تابعه هر استان 

منتقل گردد.

به  مدارس،  بازگشایي  و  مهر  اول  آستانه  در 
منظور خدمت رساني مطلوب و مناسب توسط 
مدیران و مسئوالن شهري و روستایي طرح 
به  کشور  وزیر  سوي  از  مهر«  از  »استقبال 

استانداران ابالغ شد. 
از  آن  اجراي  زمان بندي  که  طرح  این  در 
تشکیل  مي باشد،  مهر   15 الي  شهریور   20
ها،  استانداري  سطوح  در  مهر  ستادهاي 
فرمانداري ها و بخشداري ها مورد تأکید قرار 

گرفته است. 
در سطح روستا ، بخشدار رئیس »ستاد مهر« 
است و دستگاه هاي همکار عبارتند از: دهیار 
و  آموزش  روستا،  اسالمي  شوراي  رئیس  یا 
بنا  بهداشت و سایر دستگاه ها  پرورش، خانه 

به ضرورت.
از:  عبارتند  طرح  این  عمده  اهداف  برخي 

ارتقاي سطح فرهنگ بهداشتي دانش آموزان 
به عنوان آینده سازان جامعه، کنترل بهداشت 
محیط مدارس، تامین و حفظ ارتقاي سالمت 
رواني و بهداشتي دانش آموزان، فرهنگ سازي 
پاکیزگي  حفظ  به  آموزان  دانش  ترغیب  و 
شهر و روستا، ترویج فرهنگ تفکیک زباله از 
مبداء و ترویج فرهنگ حفاظت از فضاي سبز 
این  نگهداري  هزینه هاي  کاهش  منظور  به 
فضاها. همچنین برخي اقدامات قابل اجرا در 
سطح روستاهاي کشور که دهیاري و شوراي 
این  در  آن ها  اصلي  مجري  روستا  اسالمي 
طرح مي باشند،  شامل تسریع در مناسب سازي 
مدارس  مسیر  در  ناهمواري ها  رفع  و  معابر 
و  عالئم  نقص هاي  و  عیوب  رفع  روستایي، 
تابلوهاي اطراف مدارس و نصب عالئم ایمني 
پالکارد  تهیه  نیاز،  در صورت  و هشداردهنده 

و بروشورهاي آموزشي در ارتباط با بازگشایي 
مدارس و تهیه پالکارد و بروشورهاي حاوي 
پیامهاي بهداشتي در مدارس است.  استقرار 
ظروف و مخازن مناسب به منظور جمع آوري 
پسماندهاي کاغذ و مقوا در مدارس روستایي، 
از مبدأ در  زباله ها  تفکیک  برنامه هاي  اجراي 
نیز  انجام آموزش هاي الزم و  سطح روستا و 
توزیع کیسه زباله در بین خانوارها و مدارس، 
بازیافت  بر  تأکید  با  پسماند  جشن  برپایي 
در  مهرماه  اول  روز  در  مبدأ  از  تفکیک  و 
مدارس، تهیه بروشورها و تراکت هاي مناسب 
آموزشي در خصوص موارد پیشگیري و کنترل 
آتش سوزي در مدارس و منازل و رعایت موارد 
اقدامات  از  دیگر  بخشی  روستاها،   در  ایمني 
قابل اجرا در سطح روستاهاست که در طرح 
استقبال از مهر بر اجراي آنها تاکید شده است. 

نشست هاي منطقه اي مقابله با تب مالت تشكيل شد

در آستانه بازگشايي مدارس صورت گرفت؛ 

طرح استقبال از مهر
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ری

خبــ
ش 

گزار

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایي وزیر کشور و رئیس 
پروژه   3072 افتتاح  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
عمرانی توسط دهیاری ها در هفته دولت سال جاری با صرف اعتباری 
میلیارد  از 160  )بیش  ریال  میلیون  و 605  میلیارد  هزار  معادل یک 

تومان( در مناطق روستایي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
تأسیس 30  به صدور مجوز  بیان مطلب فوق  با  هوشنگ خندان دل 
هزار و 406 دهیاری در کشور تا ابتدای شهریورماه 93 اشاره نمود و 
گفت: به موجب اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها، این نهاد 
وظیفه اجرای طرح های عمرانی و خدماتی را در روستاهای کشور بر 
عهده دارد که این مهم با صرف اعتبارات ملی، استانی و محلی انجام 

می شود.
وی افزود: این پروژه ها به لحاظ نوع، شامل بهسازی معابر، احداث 
و  روستایی  بوستان  فرهنگی،  و  ورزشی  اماکن  دهیاری،  ساختمان 
پسماند،  مدیریت  و  محیط  بهداشت  ارتقای  روستایي،  سبز  فضای 
ساماندهی آرامستان و گلزار شهدا و... می باشد و به طور میانگین برای 

هر پروژه حدود پانصد و بیست و دو میلیون ریال هزینه شده است.
وی در تشریح پروژه های عمرانی دهیاری ها که در هفته دولت افتتاح 
می شود، اظهار کرد: بیشترین تعداد پروژه ها مربوط به بهسازی معابر 

روستایي با 1551 پروژه، معادل 50 درصد کل پروژه ها، است.
در  اینکه  بیان  با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
حال حاضر 26 هزار و 273 ساختمان دهیاری در روستاهای کشور 

وجود دارد گفت: پس از بهسازی معابر، بیشترین تعداد پروژه ها مربوط 
به احداث ساختمان ها و تأسیسات مرتبط با فعالیت های مختلف اداری 
با 602 پروژه است که این پروژه ها شامل ساختمان دهیاری و دفتر 

شورای اسالمی می باشد.
و  بوستان   4705 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  خندان دل 
فضای سبز در روستاهای کشور وجود دارد، گفت: در هفته دولت سال 

جاری نیز 360 پروژه در این قالب به بهره برداری می رسد.
و  غسالخانه  بهداشتی  و  اصولی  مکانیابی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مکان گزینی صحیح گورستان از جمله اقدامات دهیاری هاست، گفت: 
روستاهای  در  گورستان  ساماندهی  پروژه    727 و  هزار   13 تاکنون 
به  و  افتتاح  نیز  دیگر  پروژه  دولت 233  هفته  در  و  اجرا شده  کشور 

بهره برداری می رسد.
خندان دل همچنین با اشاره به  اینکه در حال حاضر بیش از 6800 
روستای کشور تحت پوشش سیستم مدیریت پسماند توسط دهیاری ها 
می باشد، اظهار کرد: در هفته دولت سال جاری 80 پروژه در این قالب 

افتتاح  می شود.
وی با اشاره به ایجاد 7283 مکان ورزشی و فرهنگی در روستاهای 
کشور گفت: در هفته دولت سال جاری نیز 77 پروژه در دهیاری ها در 

این زمینه  افتتاح و به بهره برداری می رسد.
خندان دل در ادامه با بیان اینکه هم اکنون حدود 39 هزار مسجد و 
4600 خانه عالم در روستاهای کشور ساخته شده اظهار کرد: در هفته 
بهره برداری  به  مذهبی  اماکن  احداث  قالب  در  پروژه   45 نیز  دولت 

در هفته دولت انجام شد:

افتتاح 3072 پروژه عمرانی دهیاری ها
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می رسد.

وی با اشاره به احداث و ساماندهی 11 هزار و 350 گلزار شهدا در 
روستاها گفت: در هفته دولت 43 پروژه توسط دهیاری ها در این قالب 

به بهره برداری می رسد.  
هفته  در  نیز  پروژه   81 فوق،  پروژه های  بر  عالوه  کرد:  اضافه  وی 
دولت در روستاهای کشور اجرا شده که از جمله می توان به احداث 
 ... و  تولیدی  کارگاه های  احداث  نانوایی،  احداث  نشانی،  آتش  پایگاه 

اشاره نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایي وزیر کشور در خاتمه 
ابراز  کشور  پرتالش  دهیاران  روزی  شبانه  خدمات  از  تقدیر  ضمن 
امیدواری نمود پاسخ گفتن به نیازها و انتظارات روستاییان و ارتقای 
سطح شاخص های توسعه روستایي از طریق اجرای صحیح پروژه های 
عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی؛ زمینه ساز رشد و توسعه متوازن 
این مناطق، تثبیت جمعیت در روستاها  و کاهش سطح اختالف ارائه 

خدمات میان مناطق شهری و روستایي شود.

233 

43 77 

36  

602 

1551 

45 
80 

16 65 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

اماكن ورزشي و  گلزارشهدا ساماندهي گورستان
 فرهنگي

احداث ساختمان   پارك و فضاي سبز
 ...)دهياري و (

بهداشت محيط و   اماكن مذهبي بهسازي معابر
 پسماند

 ساير پروژه ها ايمني و آتش نشاني

 1393نمودار تعداد كل پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها در هفته دولت بر حسب نوع پروژه در سال 

92 

182 

115 

26 

121 

22 
38 

92 

15 

97 

247 

144 

244 

49 55 42 46 

182 

16 

178 

96 

71 

19 

41 

79 

126 121 

223 

45 

204 

44 

0

50

100

150

200

250

300

 1393نمودار تعداد كل پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها در هفته دولت به تفكيك استان در سال 



83شماره 45ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
همزمان با هفته دولت گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص 
زمینه  در  بهزیستی کشور  با سازمان  این سازمان  همکاری مشترک 

برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
با توجه به ضرورت حفظ و ارتقاء سطح سالمت در جوامع بشری و 
نیازهای  تأمین  منظور  به  و  همه«  برای  »توان بخشی  شعار  تحقق 
اهمیت  با  نقش  و  جامعه  افراد  معنوی  و  اجتماعی  روانی،  جسمی، 
ارتقاء سطح  ایجاد زندگی خالق،  »توان بخشی مبتنی بر جامعه« در 
اجتماعی  توسعه  توانمندی جامعه و تحقق  افزایش سطح  و  سالمت 
از یک سو و فراهم سازی بستر مناسب جهت استفاده از توان بالقوه 
دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  با  همکاری  برای  دهیاری ها  بالفعل  و 
بند  )موضوع  آنان  وظایف  ایفای  جهت  در  الزم  تسهیالت  ایجاد  و 
انتخابات شوراهای  5 ماده 69 اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران( و همچنین انجام وظایف محوله 
در خصوص معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان 
ماده   35 بند  )موضوع  امکان  حد  در  آن ها  به  مساعدت  و  بهزیستی 
10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها(، در تاریخ 85/04/28 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  مابین  فی  تفاهم نامه ای 
جمهوری  در  توان بخشی  برنامه  )متولی  کشور  بهزیستی  سازمان  و 

اسالمی ایران( منعقد شد.
این  مثبت  بازخورد  دلیل  به   1391 سال  در  آن  از  پس  افزود:  وی 
برنامه  زمینه  در  مشترک  همکاری  از  طرفین  رضایت  و  تفاهم نامه 
دهیاری،  دارای  روستاهای  در  ویژه  به  جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی 
مجدداً تفاهم نامه مذکور به مدت 5 سال دیگر تمدید شد که پس از 
انعقاد تفاهم نامه، دستورالعمل همکاری تهیه و برای اجرا از سوی دو 

سازمان به استان های کشور ابالغ شد.
کوشش تبار همچنین با اشاره به بند 2 ماده 30 قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بند 
)د( ماده )39( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اشاره 
نمودن  اجرایی  تفاهم نامه مذکور  انعقاد  اصلی  از علل  یکی  نمود که 
آیین نامه  و   1383/02/16 مصوب  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   )2( ماده  اجرایی 

1384/03/09 در سطح روستاهای کشور دانستند.
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
را  استان ها  در  تفاهم نامه  از  حاصل  شده  انجام  اقدامات  اهم  کشور 
روستا  اسالمی  شورای  نماینده  و  دهیاران  روزه  یک  آموزش  شامل: 
در خصوص برنامه ی توان بخشی مبتنی بر جامعه، تشکیل شوراهای 
توان بخشی محلی در روستا و دریافت ابالغ از فرمانداران شهرستان، 
تشکیل جلسات ماهانه شوراهای توان بخشی محلی در روستا و بررسی 

مسائل مربوط به معلوالن، تأسیس صندوق شورای توان بخشی محلی 
در روستا توسط دهیاران و حمایت بهزیستی شهرستان، ارائه خدمات 
حمایتی نظیر کمک به ازدواج، هزینه ارجاع و ... از محل صندوق به 

افراد معلول اولویت دار برشمرد.
وی، مناسب سازی اماکن و معابر عمومی روستا به خصوص مدارس 
و مساجد با پیگیری دهیار و تسهیلگران محلی و میانی، انجام جلسات 
آگاه سازی عمومی در مساجد و مدارس با هماهنگی اعضای شورای 
توان بخشی محلی، برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی با استفاده از 
منابع محلی و دولتی، نظارت بر عملکرد تسهیلگر محلی، ارائه گزارش 
دوره های  برگزاری  شهرستان،  فرمانداری  و  بهزیستی  به  عملکرد 
دهیاران  راستا  این  در  که  نمودند  عنوان  دهیاران  برای  بازآموزی 

به عنوان بازوی اجرایی روستا موظف به اجرای مفاد تفاهم نامه هستند.
کوشش تبار برخی مفاد تفاهم نامه را شامل: تشکیل منظم و منسجم 
جلسات شورای توان بخشی محلی روستا، به صورت حداقل یک بار 
در ماه جهت بررسی مشکالت افراد معلول محلی، نظارت بر تنظیم 
صورت جلسات توسط منشی شورای توان بخشی و ارائه گزارش های 
شرکت  شهرستان،  جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی  پایگاه های  به  الزم 
ثبت  شورا،  آن  دبیرخانه  مدیریت  و  روستا   CBR شورای  در  فعال 
در  تسهیلگر  توسط  معلولین  شده  تکمیل  پرونده های  نگهداری  و 
صورت امکان در محل دهیاری، پیگیری و همکاری جهت راه اندازی 

گروه های خودیار یا انجمن های معلولین روستا ذکر کرد.
تسهیلگران،  و  محلی  توانیاران  ارزیابی  و  فعالیت  بر  نظارت  وی، 
جامعه،  بر  مبتنی  توان بخشی  برنامه  پایشگر  کارشناسان  با  همکاری 
نظارت بر ارجاع معلولین به سطوح باالتر به منظور دریافت خدمات و 
پیگیری و همکاری با معلولین، همکاری در آگاه سازی جامعه )نمایش 
به  تغییر مثبت در نگرش جامعه نسبت  ...( جهت  و  فیلم، سخنرانی 
پدیده معلولیت، پیگیری مکاتبات و انجام امور مربوطه و شرکت در 
دوره های آموزشی مشخص شده از سوی سازمان بهزیستی کشور را 

سایر مفاد تفاهم نامه عنوان نمود.
همکاری  تفاهم نامه  از  حاصل  دستاوردهای  اهم  از  تبار  کوشش 
مشترک به مواردی همچون: افزایش مشارکت اجتماعی جامعه محلی 
از جمله بیش از هفت هزار دهیار در برنامه های توانمندسازی معلولین، 
واگذاری مدیریت و مالکیت برنامه به اهالی روستا از طریق چهار هزار 
معلوالن  معیشتی  بهبود وضعیت  توان بخشی محلی،  و 599 شورای 
به  توجه  توان بخشی محلی،  با کمک های صندوق شورای  روستایی 
اشتغال،  قبیل  از  آن ها  خانواده های  و  معلول  افراد  نیازهای  تمامی 

سالمت، آموزش و امور اجتماعی اشاره نمود.

چکیده گزارش فعالیت های برنامه CBR  تا پایان سال 92 به این 
شرح است:

مشارکت دهیاری ها در برنامه توان بخشی 
مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی
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  يتيالف) اطالعات جمع

يها شهرستانتعداد 
تحت پوشش

  يتعداد روستاها
تحت پوشش

فعال در  ياريتعداد ده
CBR

يها خانهتعداد   
بهداشت فعال در 

CBR

 يتعداد شورا
يمحل بخشي توان

  يها مجتمعتعداد 
ييروستا

33318395701262054599626

 

ل مناطقكت يجمع  
تحت پوشش ييروستا

 ييت روستايدرصد جمع
تحت پوشش

شده  يين شناسايمعلول
1392ان سال يتا پا

ننده كافت ين دريمعلول
خدمات

ننده كافت يدرصد افراد در
خدمات

1616284680%34000029021185%

بر جامعه يمبتن بخشي توانفعال در  يانسان يرويب) ن

تعداد 
بهورزان

تعداد 
ن يداوطلب
يمحل

ار يتعداد روستا
 يها مجتمع
يستيبهز

لگر يتعداد تسهاريتعداد ده
يمحل

لگر يتعداد تسه
يانيم

ارشناسان كتعداد 
يستيبهز

ارشناسان كتعداد 
هكشب  

بهداشت

ارشناسان كتعداد 
يفرماندار

ل كتعداد 
 يروهاين

فعال

646335225727012196448273133333321206

بر جامعه به افراد معلول يمبتن بخشي توانج) ارائه خدمات 

تعداد موارد خدمتنوع خدمت
13آموزش در خانواده 423

41895آموزش خارج از خانواده

381يز تخصصكارجاع به مرا 8

2بخشي توان كمكل يوسا نيتأم 263

23يشغل يها تيحما 3

65578يمورد يتيو حما يمال يها كمك

1547ط منزليمح يساز مناسب

278ها ساختمانو  ين عمومكاما يساز مناسب

84726يساز آگاه يها تيفعال
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و  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران  ملی  نشست  دومین  و  بیست 
شوراهای استانداری های کشور طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 12 
و 13 شهریورماه با محوریت موضوعات چالش های قانونی دهیاری ها، 
حمل و نقل و راه روستایی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی از 
سوی معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور به میزبانی استانداری همدان در شهر همدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
حسن  همدان،  استاندار  نیکبخت  محمدناصر  حضور  با  نشست  این 
میرشفیع معاون راه روستایی وزیر راه وشهرسازی، امیر خجسته رئیس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی، پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 
امامی  محمد  اسالمی،  شورای  در  همدان  مردم  نمایند  کارخانه  و 
معاون  تبار  کوشش  محسن  پشتیبانی،  و  منابع  توسعه  معاون  امین 
و  برنامه ریزی شهری  رئیس مرکز مطالعات  اموردهیاری ها، شیراوند 
روستایی، زمام  مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  حراست  رئیس  موفق  و 

تشکیل شد.
محمدناصر نیکبخت استاندار همدان در این نشست با تاکید براینکه 
و  نظر  صاحب  مشکالت،  به  آشنا  تحصیلکرده،  فردی  باید  دهیار 
دارای اطالعاتی همطراز با یک بخشدار باشد، گفت: دهیار می تواند 
را   از بخش های مختلف  اهالی روستا درآمدهای حاصل  با همکاری 
برای توسعه و آبادانی روستا و ایجاد یک واحد تولیدی درآمدزا بکار 

گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید اعتماد روستایی را جلب نمود، تاکید کرد: 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان با اعمال قانون یا صدور بخشنامه و 
دستورالعمل امکان پذیر نیست بلکه باید اعتماد آن را جلب و برای 

آنان امکانات رفاهی مورد نیاز را فراهم کرد.
وی ادامه داد: ماندن روستایی در روستا با فشار میسر نیست و فرد 
روستایی باید ببیند که نیازمندی هایش قابل دسترسی هست تا بماند 
یا خیر و در غیر این صورت در روستا نمی ماند و روستا تخلیه شده و 

حاشینه نشینی شهر وسعت می یابد.
حاشیه شهر  مناطق  در  روستانشینان  کرد: حضور  تصریح  نیکبخت 
نه تنها برای آن ها و مسؤوالن مشکل آفرین می باشد بلکه کرامت 

روستاییان نیز حفظ نخواهد شد.
این  اینکه ظرفیت های گردشگری  به  اشاره  استاندار همدان ضمن 
استان عنوان کرد: یک هزار و 800 اثر تاریخی از قبل از اسالم در 
همدان داریم و از دوره مادها در همدان نیز اثر تاریخی وحود دارد تنها 
شهر سفال دنیا در همدان است و از جمله ویژگی های بارز این آثار، 

پراکندگی آن ها در سطح استان می باشد.
محل  در  روستایی  نکنیم  ایجاد  شغل  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زندگی اش باقی نخواهد ماند، گفت: آموزش فرش بافی در روستاها  و 
رونق صنایع دستی در همدان شکل گرفته و با هم افزایی برای روستا 

باید کار تعریف کرد.
امور  امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و  این نشست  ادامه  در 
داخلی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم همدان و فامنین در 
خانه ملت، طی سخنانی با تأکید بر اینکه یکی از مشکالت حال حاضر 
شهرها و روستاها نبود مدیریت واحد شهری و مدیریت واحد روستایی 
باید در شهرها و  است، خاطرنشان کرد: دستگاه های خدمات رسان 
هزینه های  در  تا  کنند  فعالیت  واحد  مدیریت  یک  نظر  زیر  روستاها 

صورت گرفته صرفه جویی قابل توجهی انجام شود.
وی افزود: بیش از 20 نهاد در روستاها خدمات رسانی می کنند ولی 

روستاها مدیریت واحدی ندارند.
وی اضافه کرد: توسعه و آبادانی روستاها و مدیریت واحد روستایی 
در طرح جامع دهیاری ها پیش بینی شده که با تصویب آن از سوی 

مجلس شاهد رفع مشکالت کنونی خواهیم بود.
ذکر  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
اینکه شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی هستند اظهار کرد: کار 

اصلی این پارلمان قانونگذاری با بهره گیری از خرد جمعی است.
وی اذعان داشت: علی رغم شکل گیری بیش از 30 هزار دهیاری در 
کشور هنوز از نگاه برخی متولی اصلی  مدیریت  در روستا نامشخص 

است و در مقابل استقرار و نهادینه سازی این نهاد مقاومت می کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی همچنین 
کار کمیسیون  انتخابات در دستور  بررسی الیحه جامع  بیان داشت: 
شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی است و اکنون هماهنگی 

بسیار صمیمانه ای بین دولت و مجلس وجود دارد.
ابراهیم کارخانه دیگر نماینده همدان و فامنین در خانه ملت نیز در 
از بزرگ ترین  نبود متولی مشخص  این نشست طی سخنانی گفت: 
هماهنگی  عنوان  با  طرحی  مبنا  همین  بر  است  روستاها  مشکالت 

توسعه امور روستایی تهیه شده است.
وی افزود: فلسفه وجودی روستاها تأمین بخشی از نیازهای کشور 
از این حوزه است در حالیکه هم اینک اقالم مورد نیاز روستاییان از 

شهر تأمین می شود.
وی بیان کرد: در توسعه مناطق روستایی بایستی به بحث دامداری 
و حفظ مدیریت تولید در روستا توجه شود و بر همین اساس باید در 

ساختار نظام اجرایی کشور باید تحول اساسی ایجاد کرد.
طی  نیز  مجلس   90 اصل  کمیسیون  رییس  پورمختار  محمدعلی 
از  روستاها  در  ساز  و  ساخت  روند  گفت:  نشست  این  در  سخنانی 
دغدغه های اصلی رهبرمعظم انقالب بوده به گونه ای که در فرمایشات 

معظم له در سال 72 این موضوع به طور کامل مشهود است.
پورمختار افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی بر ضرورت حفظ فضای 
تصویب  وجود  با  ولی  داشتند  تاکید  همواره  کشاورزی  اراضی  سبز 
و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  زمین های  حفظ  برای  مختلف  قوانین 
جنگل ها همچنان شاهد افزایش ساخت و ساز و کاهش حجم اراضی 

بیست و دومین نشست مدیران کل دفاتر روستایی و شوراهای 
استانداری ها در همدان تشکیل شد
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کشاورزی و منابع طبیعی هستیم.

وی اظهار کرد: برخی از اقدامات صورت گرفته نظیر ساخت سوله و 
واحدهای تبدیلی در حاشیه روستاها مستند بر قوانین بودجه است و 
برای جلوگیری از آن باید ابتدا قوانین را اصالح کرد و اینگونه طرح ها 

را به شهرک های صنعتی سوق داد.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: علی رغم وجود قوانینی 
برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و استقبال روستاییان برای ایجاد 
به  الزامی  متاسفانه   سکونت  محل  روستای  کنار  در  تولیدی  واحد 
رعایت آن نیست و نباید به هر فردی که برای تغییر کاربری اقدام 
مجوز  صدور  در  دهیاران  گفت:  پورمختار  کرد.  ارائه  مجوز  می کند 
ساخت و ساز در مناطق روستایی مراقب افراد سودجو و زمین خوار 
اهتمام  کشور  جاری  مقررات  و  قوانین  اعمال  و  نظارت  در  و  باشند 

ویژه ای داشته باشند.
وی شدت گرفتن روند ساخت و ساز، بهسازی و مقاوم سازی مسکن 
در روستاها را مطلوب دانست و تاکید کرد که نباید این روند در تغییر 
فرهنگ روستاییان و بی رغبتی آنان به دامداری و نگهداری احشام و 

حتی تغییر زبان محلی تاثیرگذار باشد.
افزوده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  اصل 90 مجلس  رئیس کمیسیون 
را به  افراد  از  باال است و بسیاری  تغییر کاربری ها در برخی مناطق 
در  را  راهکارهایی  این خصوص  در  ترغیب می کند که  استفاده  سوء 
حتی  و  شهرداران  دهیاران،  بخشداران،  و  کرده ایم  آماده  بخش  این 
داشته  نباید  استثنایی  هیچ  و  دارند  نقش  بخش  این  در  فرمانداران 

باشیم چراکه همین قدم اول موجب مابقی تخلفات می شود.
در ادامه این نشست سیدحسن میر شفیع معاون راه روستایی وزیر راه 
و شهرسازی طی سخنانی از تشکیل مجمع خیرین راه های روستایی 
و کاهش 26 درصدی حوادث فوتی در جاده های روستایی ایران خبر 

داد.
وی در ادامه گفت: تفاهم نامه ایمن سازی راه های روستایی بسته شده 
ببندیم  قرارداد  می توانیم  کنند،  دهیاری ها مشخص  که  افرادی  با  و 
چراکه وضعیت نگهداری راه های روستایی را قرار نیست واگذار کنیم 

ولی خدمات رسانان می توانند در این امر ما را یاری کنند.
میرشفیع با اشاره به لزوم رعایت قوانین عنوان کرد: در بخش تهاتر 
و  داد  انجام  اقدامات خوبی  می توان  است  قانونی  کاری  که  خدمات 
برای ایمن سازی راه های روستایی برگزاری دوره های آموزشی را در 

نظر داریم که برگزار خواهد شد.
معاون راه های روستایی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تفاهم نامه 
خوبی نیز در خصوص تجهیز دهیاری ها با وزارت کشور داشتیم که 

باعث افزایش قابلیت خدمات رسانی می شود.
وی با اشاره به اینکه 1300 نفر کشته در جاده های روستایی کشور 
ثبت شد و در سال گذشته 26 درصد کاهش داشتیم، عنوان کرد: با 
کمک دهیاری ها و پلیس راه این امر روی داده است و درآمد جرائم 

راهنمائی و رانندگی باید هدف گذاری شود.
روستایی  استراحتگاه های  اصلی  راه های  حاشیه  برای  افزود:  وی 
تعریف می شود و در ایمنی مشارکت جدی باید داشته باشیم که الزمه 

آن همیاری و مشارکت همه است.
سازمان  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون  امین  امامی  ادامه   در 

اقدامات  از  شهرداری ها و دهیاری های کشور طی سخنانی گزارشی 
و برنامه های سازمان در زمینه نحوه تأمین ماشین آالت و تجهیزات 
موردنیاز دهیاری ها از محل اعتبار بند )ح( تبصره )9( ذیل ماده واحده 
از  آمده  عمل  به  نیازسنجی  به  توجه  با  جاری  سال  بودجه  قانون 

استانداری ها ارائه نمود.
در  کارشناسی  بررسی  دوهزارساعت  برگزاری  به  سپس  وی   
و  شهرداری ها  اعتبارات  درصدی   100 افزایش  و  فنی  کمیته های 
در  گرفته  صورت  اقدامات  و  نمود  اشاره  جاری  سال  در  دهیاری ها 
زمینه مباحث نرم افزاری، مالی و اعتباری و نصاب معامالت دهیاری ها 

و توزیع اعتبارات ماده 123 را برای حاضران تشریح نمود.
استانداری ها  و شوراهای  روستایی  امور  دفاتر  مدیران کل  ادامه  در 
بیان  امین  امامی  سوی  از  شده  ارائه  مباحث  زمینه  در  را  نظراتشان 

نمودند و وی به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت.
زمام  دهیاری ها،  عملکرد  بر  نظارت  اهمیت  به  توجه  با  همچنین 
شکایات  به  پاسخگویی  و  بازرسی  عملکرد،  ارزیابی  دفتر  مدیرکل 
از  دوره ای  بازرسی های  انجام  نحوه  خصوص  در  گزارشی  سازمان 
دهیاری ها و بخشداری ها و برنامه های دفتر متبوعش بیان کرد و به 

پرسش های حاضران نیز پاسخ داد.
در ادامه شیراوند رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان گزارشی در زمینه اقدامات و برنامه های این مرکز در زمینه 
پژوهش های صورت گرفته با محوریت دهیاری ها و آموزش دهیاران 
حوزه  در  مرکز  جاری  سال  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های  و  بیان 

روستایی و دهیاری ها را تشریح نمود.
در خاتمه این نشست محسن کوشش تبار معاون امور دهیاری های 
زحمات  از  سخنانی  طی  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
مسئوالن استانداری همدان در زمینه تشکیل این جلسه و نشست های 

تخصص کارگروه های آن تقدیر کرد.
همایش  نخستین  جاری  سال  پائیز  در  کرد:  اعالم  همچنین  وی 
علمی توسعه پایدار و مدیریت روستایی و چهارمین جشنواره طرح های 
برگزیده روستایی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
مختلف  مباحث  تبار همچنین  خواهد شد. کوشش  برگزار  تهران  در 
راه  معاون  همدان،  استاندار  از سوی  گردهمائی  این  در  شده  مطرح 
روستایی وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
توجه  با  که  نمود  امیدواری  ابراز  و  برشمرد  کاربردی  موضوعاتی  را 
ویژه نمایندگان خانه ملت به توسعه مناطق روستایی و تثبیت جایگاه 
دهیاران در سلسله مراتب اداری و اجرائی کشور،  شاهد ارتقای بیش 
از پیش سطح شاخص های توسعه روستایی کشور باشیم. معاون امور 
همچنین  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های 
شده  منعقد  تفاهم نامه های  استانی  کارگروه های  مستمر  تشکیل  بر 
به  جدی تر  توجه  خواستار  و  نمود  تاکید  دستگاه ها  و  وزارتخانه ها  با 

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی شد.
 شایان ذکر است در حاشیه این نشست در جلسه ای با حضور مهندس 
ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور 
با معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
ساماندهی  در  مذکور  نهاد  ظرفیت  دهیاری ها،  جایگاه  تبیین  ضمن 

ساخت و ساز در روستاهای کشور مورد تشریح و تأکید قرار گرفت.
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• رییس مجلس شورای اسالمی گفت: جهاد کشاورزی از فرصت تدوین برنامه ششم توسعه برای ارایه طرح توسعه روستاها استفاده 
کرده و زمینه آن را فراهم کند. علی الریجانی در آیین افتتاح واحد گلخانه ای هیدروپنیک رضوان روستای جنداب استان قم با 
تاکید براینکه جهاد کشاورزی باید زمینه چرخش چرخه اقتصادی روستاها را فراهم کند افزود:  جهادکشاورزی باید با فراهم آوردن 
امکانات در روستاها و استفاده از زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز که امروز وارد همه روستاها شده است، زندگی را در روستاها 

برای جوانان به صرفه کند.
• وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه آیین اتصال 330 روستای استان کردستان به اینترنت پر سرعت در روستای سراب 
قامیش از توابع شهرستان سنندج گفت : سیاست دولت، اتصال مناطق روستایی، کمتر توسعه یافته و روستاهای مرزی به اینترنت پر 
سرعت با هدف ارتقای شاخص های ارتباطی در این مناطق است. محمود واعظی با اشاره به اینکه امروز در کرستان 584 روستا به 

اینترنت پر سرعت وصل شده اند افزود: عالوه بر این تعداد روستا، 100 کیلومتر فیبرنوری نیز در این استان آماده بهره برداری است.
• مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: همراه اول در مدت 20 سال فعالیت 66 میلیون مشترک دارد و 100 درصد شهرهای 
کشور و 45 هزار روستا را زیرپوشش قرار داده است.وحید صدوقی  در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه تلفن همراه بستری یکپارچه و 
متمرکز است و انواع خدمات در این عرصه ارایه می شود؛ افزود: از ظرفیت ایجاد شده در بستر تلفن همراه می توان در عرضه خدمات 

آموزشی، بهداشتی و سالمت به مناطق دورافتاده و روستایی بهره برد.
• معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( از تعمیر، بازسازی و یا احداث تعداد یکهزار و 222 پروژه در 
روستاهای سراسر کشور از محل کمک های مردمی در قالب زکات واجب و مستحب همزمان با هفته دولت خبر داد. سعید ستاری در 
مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسالمي با بیان اینکه در طول سال جاری یک هزار و 222 پروژه در روستاهای سراسر کشور تعمیر، 
بازسازی و یا احداث شده است، گفت: این فرآیند هزینه کرد بیش از 418 میلیارد ریالی اعتبار را در پی داشته است. وی تصریح کرد: 
از این تعداد 39 خانه عالم و تعداد 29 مورد غسالخانه از محل زکات مرمت ، بهسازی و یا احداث و همچنین 751 باب مسجد و 
259 پروژه شامل فاطمیه، حسینیه و زینبیه و تعداد 131 پروژه شامل کتابخانه و سایر از محل زکات، مرمت ، بهسازی و یا احداث 

شده است.
• مجری طرح برق رسانی روستانی وزارت نیرو، گفت: برای برق رسانی به یک هزار و 76 روستا و منطقه برنامه ریزی های الزم 
صورت گرفته تا 100 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار باشند. ولی الدین مصلحتی شربیانی افزود: در حال حاضر 
55 هزار و 207 روستای کشور از نعمت برق بهره مند هستند که حدود 13 هزار و 300 روستا از این مجموع دارای زیر 20 خانوار 
هستند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 99,78 درصد از روستاهای کشور برقدار است و تنها 0,22 درصد فاقد برق هستند ، گفت : 

بیشتر این 1076 روستا در مناطق سخت گذر واقع شده اند که به این مناطق ازطریق انرژی های نو برق رسانی می شود.
• تربتی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران در جلسه تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه 
تامین منابع مالی در برنامه پنجم بزرگترین دغدغه شرکت ملی گازاست،به گازرسانی به روستاها براساس بند ق تبصره 2 قانون 
بودجه اشاره کرد و گفت: تا 3 سال آینده هیچ روستایی بدون گاز در کشور وجود نخواهد داشت یعنی همه روستاهای که باالیی 20 
خانوار جمعیت دارند از نعمت گاز از طریق خط لوله یا سی.ان.جی برخوردار خواهند شد. حسن منتظر تربتي با بیان اینکه شرکت ملی 
گاز در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند، تصریح کرد: روال این سرمایه گذاریها به این گونه است که پیمانکاران یا سرمایه گذاران 
اقدام به سرمایه گذاری در زمینه گازرسانی و از محل صرفه جویی در سوخت مایع آن روستا اقدام به سرمایه گذاری در روستای دیگر 
می کنند. تربتی با بیان اینکه هر علمک گازی که در روستاها نصب می شود ماهانه 70 دالر صرفه جویی به همراه دارد، گفت: پول 
حاصل از این دالرها در اختیار پیمانکاران برای سرمایه گذاری قرار می گیرد. تربتی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها همه روستاهای 
کشور تا سال 96 صاحب گاز می شوند، گفت: بازپرداخت این پروژه ها نیز تا پایان سال 97 و در نهایت اوایل سال 98 پرداخت می 

شود که انقالبی در گازرسانی خواهد بود.
ایران گفت: 30 منطقه روستایی برای  •  مدیرکل کمیته ملی طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری 
اجرای طرح بوم گردی گردشگری در استان های کشور شناسایی شده است. محمدعلی فیاضی در نشست ستاد هماهنگی سفر استان 
گلستان درگرگان گفت : کلبه های بوم گردی برای گردشگران با استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با طبیعت در روستاهاي دارای 

طبیعت بکر و دست نخورده ساخته می شود. 
• رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه نظام تحول سالمت دهان و دندان، 
امسال برای گروه های هدف در روستا های کشور اجرا می شود. محمدحسین خوشنویسان در همایش کشوری »بسته دندانپزشکی 
پیشگیری در برنامه تحول سالمت دهان و دندان« در اصفهان افزود: در این برنامه خدمات غربالگری، معاینه کامل، ثبت اطالعات 
و ارتقای آگاهی مردم درباره سالمت دهان و دندان برای برخی گروههای هدف دربین حدود 23 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور 

خبرگزاري جمهوري اسالمي:
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ارائه می شود.
•  رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دسترسی روستاییان ایران به تاسیسات بهداشتی 
15 درصد بیشتر از میانگین جهانی است. کاظم ندافی در همایش کشوری بهسازی محیط روستا در ارومیه افزود: 64 درصد روستاییان 

ایران به تاسیسات بهداشتی دسترسی دارند در حالی که میانگین جهانی در این زمینه 49 درصد است.
*دبیرعالی کانونهای فرهنگی - هنری مساجد کشور گفت: هشت هزار و 800 کانون فرهنگی هنری در مساجد روستاهای کشور 
افزود:  استان خراسان رضوی  ارباب سلیمانی در نشست بررسی مسائل فرهنگی روستاهای  فعال است. حجت االسالم حمیدرضا 
ساالنه افزون بر 40 میلیارد ریال کتاب برای کتابخانه های کانون های مساجد کشور خریداری می شود که بخش مهمی از آنها به 
کتابخانه های روستاها ارسال می گردد. وي با بیان اینکه  در راستای حمایت از فرهنگ کتابخوانی تعدادی از کتابداران روستایی 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند ، گفت : استان خراسان رضوی با داشتن 968 کانون فرهنگی - هنری مساجد در روستاها باالترین 

رقم در اختیار داشتن کانونها را در کشور به خود اختصاص داده است.

امروز هزینه  دانست و گفت:  توسعه روستاها  راه های  از  را یکی  تبدیلی  مناطق محروم کشور، صنایع  و  توسعه روستایی  معاون   •
خانوارهای روستایی از درآمدهایشان بیشتر بوده و این موضوع زنگ خطری بزرگ برای زندگی روستایی است. بوالفضل رضوی با بیان 
این مطلب در نشست بررسی مسائل فرهنگی روستاهای خراسان رضوی ضمن تاکید بر اینکه تخلیه روستاها ضربه ای بزرگ به میراث 
فرهنگی کشور وارد می کند، گفت: در صورت تخلیه روستاها، میراث فرهنگی کشور نیز از بین می رود چرا که قدیمی ترین بناهای ما 
در روستاها قرار دارد و با خالی شدن این مناطق؛ میراث و بناهای قدیمی نیز نابود می شود. وي یادآور شد: امروزه فرهنگ روستا باید 

محور کارهای اصلی و تبلیغاتی باشد و در این رابطه در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان یک شورا مورد توجه قرار گرفته اند.
• مشاور وزیر نیرو با اعالم اینکه کمبود آب و خشکسالی در برخی استان ها به 14 سال رسیده است گفت: امسال به 870 روستای 
مشکل دار، آبرسانی می شود. حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب در فرهنگ ملی فراموش شده است گفت: تولید 
بی رویه لوازم برقی و استفاده بخش کشاورزی از آن و استحصال بی رویه منابع آبی افت سفره های زیرزمینی را در پی داشته است. 
وي با بیان اینکه امسال با هماهنگی دولت و مجلس، به 870 روستای مشکل دار آبرسانی می شود اظهارکرد : با تعامل مناسب 
نمایندگان مجلس، اختصاص اعتباری متمرکز برای تکمیل مجتمع های آبرسانی به تصویب رسید. جانباز منابع در نظر گرفته شده از 
محل صندوق توسعه ملی برای این بخش را بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت 8 میلیون و 500 

هزار نفری روستاهای هدف بیان کرد.

• معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری از پرداخت تسهیالت بلندمدت به روستاییان با کارمزد 4 درصد خبر داد. ابوالفضل 
رضوی در مراسم اختتامیه کنگره ملی برگزیدگان فرهنگی هنری روستا و عشایر که در مجتمع تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار 
شد، اظهار کرد: طبق برآوردهای ما از سال 1353 تاکنون هزینه زندگی روستایی بیش از درآمد آنان بوده است. وی افزود: دولت این 
آمادگی را دارد که در صورت مشارکت مردم معادل سه برابر آورده های روستاییان به آنان تسهیالت بلندمدت با کارمزد 4 درصد و 

ضمانت حساب یارانه اعطا کند. 

خبرگزاري مهر

خبرگزاري ایسنا
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شماره  مصوبه  طی   1371 سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
احیای  برای  داد  ارشاد اسالمی مأموریت  و  به وزارت فرهنگ   ،302
نقش واقعی مساجد و مقابله با تهاجم فرهنگی در جوار مساجدی که 
استعداد الزم را دارند کانون های فرهنگی هنری را راه اندازی نماید. 
این مهم با شکل گیری ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های 
از 18400 باب  تاکنون بیش  فرهنگی هنری مساجد تحقق یافت و 

کانون در مساجد کشور تأسیس شده است.
و  فرهنگی  موسسه  یک  منزله  به  مسجد  هنری  فرهنگی  کانون 
غیرانتفاعی وابسته به مسجد است که دارای مجوز از دبیرخانه ستاد 
براساس  و  می باشد  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  عالی 

فعالیت  به  مسجد  محدوده  در  مقررات 
فرهنگی و هنری می پردازد.

اهدافی  کار،  این  پس  در  است  بدیهی 
نهفته است که به برخی از آن ها عبارت اند 

بر  تأکید  و  اسالم  روح بخش  فرهنگ  تعمیق  و  گسترده  تبلیغ  از: 
زمینه  گسترش  اسالم،  فرهنگ  و  معنوی  ارزش های  و  آرمان ها 
مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی 
در  متعهد  نیروهای  و  جوانان  فعال  حضور  برای  زمینه سازی   ... و 
استعدادها،  تربیت  و  و هنری، شناسایی  فرهنگی  فعالیت های  عرصه 
برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان، ارائه 
و  اسالمی  موازین  براساس  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  عرضه  و 
ایجاد جاذبه های فرهنگی و هنری در کانون ها برای جذب جوانان و 
همچنین استفاده از امکانات دستگاه های دولتی که امکان بهره برداری 

فرهنگی دارند.

ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

آمار در مردادماه عنوان
1392

آمار در مردادماه 
1393

تعداد تأسیس طی مرداد 
92 تا مرداد 93

2248 باب18471 باب16223 بابتعداد کانون
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گفتنی است براساس آمارهای موجود، 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  تعداد 
ماه سال 1393  مرداد  پایان  تا  مساجد 
فرهنگی  کانون   18400 از  بیش  به 
پایان  تا  هنری رسید و تالش می شود 
به  کانون ها  تعداد  توسعه  پنجم  برنامه 

مرز 22 هزار کانون ارتقا یابد.

کتابخانه های مخزن دار مساجد
با تأسیس ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد، راه اندازی، ساماندهی و تجهیز کتابخانه های مساجد، 
اهداف  راستای  در  و  فرهنگی  فعالیت های  مکمل  نهاد  عنوان  به 
کانون های مساجد در سراسر کشور آغاز شد. ارتقای سطح علمی و 
فرهنگی اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان، آشنایی با مفاهیم و 

اصول اسالمی از جمله اهدافی است که مورد توجه بوده است.
نظارت  )تحت  مسجد  از  خارج  یا  داخل  در  مکانی  مسجد  کتابخانه 
نشریات  و  کتاب ها  مجموعه  آن  در  که  است  مسجد(  امنای  هیات 
ادواری و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، غیرچاپی، دیداری و شنیداری 

برای مطالعه، تحقیق و مراجعه به گونه ای منظم گردآوری شده باشد.
ستاد  سال ها،  این  طی  در 
حمایت های  تا  است  کوشیده 
راه  در  را  خود  فکری  و  مالی 
مساجد  کتابخانه های  تجهیز 
بهره گیری  با  و  برده  کار  به 

بنیه علمی  تقویت  از متخصصان کتابداری و اطالع رسانی در جهت 
کتابخانه های مساجد و جلب افراد جامعه به سوی این مراکز بکوشد.

کتابخانه های باز مساجد
کتابخانه باز به کتابخانه ای گفته می شود که امکان دسترسی به کتاب 
به راحتی برای فرد استفاده کننده مهیا باشد. نظر به اهمیت موضوع 
مطالعه و همچنین ضرورت توسعه کتابخوانی و ایجاد فرهنگ مطالعه 

وزارت  مردم،   آحاد  بین  در 
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
صورت جدی به توسعه اینگونه 
کتابخانه ها همت گمارده است.

 هم اکنون 12453 نفر کتابدار 
باز و دارای مخزن و همچنین 32  از  اعم  باب کتابخانه  در 10959 
باب کتابخانه دیجیتال پاسخگوی هزاران مراجعه کننده در طی سال 

هستند.
شایان ذکر است به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ساالنه، 40 میلیارد ریال کتاب به کتابخانه ها ارسال می شود.

کیفی سازی فعالیت های مراکز وابسته به ستاد عالی
در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری 
کانون های  راه اندازی  به  اقدام  عالی  ستاد  مساجد،  کتابخانه های  و 
تخصصی، کانون های مصلی، کانون های دانشگاهی و مراکز فرهنگی 

دیجیتال نموده است.
راه اندازی کانون های تخصصی یکی دیگر از اقدامات قابل توجه 
اکنون  به طوری که هم  است  کانون های مساجد کشور  عالی  ستاد 

631 کانون تخصصی در 22 رشته در کشور فعالیت می کنند.
آموزش   )4 عترت   )3 مهدویت   )2 قرآن   )1 از:  عبارت اند  رشته ها 
5( پژوهش 6( کتابخانه ای 7( عقاید اسالمی 8( مراسم، همایش ها، 
 )11 ادبیات  و  شعر   )10 تجسمی  هنرهای   )9 نمایشگاه ها  و  اردوها 
هنرهای نمایشی 12( فن آوری اطالعات و ارتباطات 13( ورزش 14( 
نظارت و ارزشیابی 15( مشاوره 16( حجاب و عفاف 17( والیت 18( 
ایثار و شهادت 19( سالمت 20( نماز 21( سرود و آهنگ های انقالبی 

22( سمعی و بصری و تبلیغات
ایجاد کانون های مصلی در جوار مصلی های نماز جمعه از دیگر 
این کانون ها  اقدامات مجموعه ستاد عالی کانون های مساجد است. 

جماعات  ائمه  طریق  از  جوانان  شبهات  پاسخگوی  اینکه  بر  عالوه 
هستند، موجب می شوند که جوانان با حضور در این کانون ها حضور 

پررنگ تری در نماز جمعه داشته باشند.
 راه اندازی کانون های دانشگاهی از دیگر برنامه های مورد توجه 
انتقال  زمینه ساز  کانون ها  این  است.  مساجد  کانون های  عالی  ستاد 

تجربیات جوانان در دانشگاه ها به یکدیگر می شوند.

توجه به مساله فرهنگ در مناطق روستایی و عشایری
 وجود قریب به 38 هزار روستا با جمعیت 22 میلیون نفر در کشور 
دارای اهمیت فراوان است و ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور از این کانون های روستایی و عشایری نیز غافل نبوده 
و برای آن ها برنامه ریزی فرهنگی داشته است به گونه ای که در حال 
حاضر بالغ بر 8 هزار کانون روستایی در سراسر کشور فعالیت می کنند. 
برپایی دومین کنگره نخبگان فرهنگی و هنری روستا با حضور بیش 
از 700 نفر در تابستان 1392 در مشهد مقدس از جمله برنامه هایی 

است که در همین راستا به اجرا درآمد.

آمار در مردادماه عنوان
1392

آمار در مردادماه 
1393

تعداد تأسیس طی مرداد 
92 تا مرداد 93

تعداد کانون های 
تخصصی

43 باب663 باب620 باب

تعداد تأسیس طی مرداد آمار در مردادماه 1393آمار در مردادماه 1392عنوان
92 تا مرداد 93

86 باب325 باب239 بابتعداد کانون های مصلی

آمار در مردادماه عنوان
1392

آمار در مردادماه 
1393

تعداد تأسیس طی 
مرداد 92 تا مرداد 93

37 باب87 باب50 بابتعداد کانون های دانشگاهی
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عالی  ستاد  بارز  اقدامات  دیگر  از  دیجیتال  مراکز  راه اندازی 
کانون های مساجد کشور است. امروز نسل جوان باید با فناوری های 
روز آشنا باشد و در این زمینه ابزار و امکانات راه اندازی مراکز دیجیتال 
در مساجد توسط کانون های مساجد با همکاری مرکز توسعه فناوری 
ارشاد اسالمی در  اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 
کشور فراهم آمده به طوری که در سراسر کشور 188 مرکز دیجیتال 

فعالیت می کنند.

اجرای طرح تالوت نور به عنوان بهترین، فراگیرترین و 
ارزان ترین طرح قرآنی کشور

این طرح، تالوت یک صفحه از قرآن کریم بعد از نماز جماعت در 
مساجد می باشد. در این خصوص 25 جلد قرآن کریم پس از چاپ و 

تهیه از سوی ستاد عالی در اختیار مساجد مجری طرح قرار می گیرد.
با هر  امناء مسجد و مردم  )ائمه جماعات، هیئت  استقبال عمومی   
سطح سنی و تحصیالت( نشان از موفقیت این طرح داشته است که در 
حال حاضر به صورت یک کار فرهنگی در مساجد تبدیل شده است. به 
موازات این طرح، طرح تفسیر روزانه قرآن کریم در قالب تفسیر همراه 
نیز در مساجد به اجرا درآمد. تفسیر همراه مجموعه نکات تفسیری و 
ترجمه لغات 300 آیه برگزیده از قرآن کریم می باشد که به ازای هر 
2 صفحه قرآن به خط عثمان طه یک آیه منتخب تفسیر شده است. 
تاکنون عالوه بر نشر مکتوب دوره 14 جلدی و نیز دو جلدی )مجموع 
جهت  به  نیز  مجموعه  این  نرم افزاری  نسخه  مجلد(،  دو  در  دوره ها 
سهولت دسترسی ائمه جماعات به نکات تفسیری تهیه و توزیع شده 
است. همچنین تفسیر همراه ویژه ماه مبارک رمضان و ویژه محرم 
به  است. الزم  گردیده  توزیع  جماعات  ائمه  بین  و  چاپ  تاکنون  نیز 
ذکر است مجموعه تفسیر نمونه، نور، المیزان، صافی نیز تاکنون بین 

کانون های مساجد جهت اجرای مباحث تفسیری توزیع شده است.

با  نیز  نور  تالوت  ویژه  قرآن   
خط استاد بنی رضی برای طرح 
بهره مندی  نیز  و  نور  تالوت 
توسط  قرآنی  قّرای  و  حفاظ 
شده  منتشر  مساجد  کانون های 

است.
نیروی  تربیت  با هدف  آسمانی  اندیشه های  فرهنگی  آموزشی  دوره 
متدین کار آمد و با بصیرت در شأن انقالب اسالمی، ارائه دورنمای 
مدیریت اسالمی در حوزه فرهنگی مساجد، ارائه الگوی کار عملی در 
حوزه کانون های مساجد و با محوریت مسائل آموزشی در جوار آستان 
مقدس حضرت امام رضا )ع( برگزار گردید. آموزش این دوره ها به دو 
حوزه کلی اندیشه ای و مهارتی تقسیم می گردد. که حوزه اندیشه ای 
عبارتست از: اخالق اسالمی )تربیت(، شعور اسالمی )معرفت(، قدرت 
حوزه  و  )بصیرت(  صحیح  درک 
مهارتی به دو بخش قابلیت ها و 
توانمندی ها تقسیم بندی می شود. 
خاصی  رویکرد  دوره  هر  در 
متناسب با جامعه مخاطب و روح 
حاکم بر دوره مشخص می شود. مباحث آموزشی معمواًل در چهار قالب 
کارگاه، همایش، گعده و فوق برنامه به مخاطبین ارائه می شود. مرداد 
و شهریور سال 92 و نیز سال جاری، بیش از 6 هزار نفر از اعضای 
فعال کانون های مساجد در جوار مضجع نورانی امام هشتم )ع( در این 

همایش آموزشی و فرهنگی شرکت کرده اند.
طرح اوقات فراغت تابستانی با عنوان آسمانی ها به منظور برنامه ریزی 
در جهت غنی سازی اوقات فراغت مخاطبان )کودک، نوجوان و جوان( 

در سطح بیش از 18 هزار کانون فرهنگی هنری به اجرا درمی آید.

جشنواره جوانان مساجد با هدف کشف و شناسایی هنرمندان متعهد 
مسجدی و همچنین جهت دهی به اوقات فراغت اعضای کانون های 
مساجد از سال 1381 در هفت رشته شامل: جشنواره قرآن، جشنواره 
سرود و تواشیح )آواها و نغمه های آسمانی(، جشنواره هنرهای نمایشی 
ادبیات  و  )ترنج(، جشنواره شعر  )حضور(، جشنواره هنرهای تجسمی 
قلم(،  )محراب  تجربی  نشریات  جشنواره  سپید(،  )گلدسته های  آئینی 
آغاز  اندیشه(،  )شکوه  دین  معارف  تدریس  نوین  شیوه های  جشنواره 
بکار کرد. جشنواره های شیوه های نوین تدریس معارف دین و هنرهای 
تجسمی از جشنواره چهارم به بعد به جشنواره بزرگ جوانان افزوده 

شد.
دوره  دومین   1392 سال  در 
با  روستایی  سرود  جشنواره 
سراسر  در  نفر   1750 شرکت 
گروه   15 که  شد  برگزار  کشور 
این  نهایی  مرحله  به  سرود 
دبیرخانه  میزبانی  با  مسابقات 
استان  مساجد  کانون های 

هرمزگان راه یافتند.

آمار در مردادماه آمار در مردادماه 1392عنوان
1393

تعداد تأسیس طی 
مرداد 92 تا مرداد 93

تعداد کانون های روستایی 
و عشایری

1283 باب8800 باب7517 باب

آمار در مردادماه عنوان
1392

تعداد تأسیس طی آمار در مردادماه 1393
مرداد 92 تا مرداد 93

32 باب156188تعداد مراکز دیجیتال

آمار در مردادماه 1393آمار در مردادماه 1392عنوان
تعداد افزوده شده 

از مرداد 92 تا مرداد 
93

تعداد مساجد مجری 
1000 مسجد29000 مسجد28000 مسجدطرح تالوت نور

تعداد مساجد مجری 
200 مسجد7500 مسجد7300 مسجدطرح تفسیر روزانه
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کانون های  اعضای  ویژه  کارآفرینی  مهارت های  آموزش  همایش 
فرهنگی هنری مساجد کشور که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف 
عضو  مبتکر  و  کارآفرین  اعضای  از  نفر   350 از  بیش  حضور  با  و 
تهران  در  جاری  سال  در  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

برگزار شد.

تأسیس  سالروز  اسفند   18 گرامیداشت  همایش 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

هنری  فرهنگی  کانون های  ماذنه  می توان  را  ماه  اسفند   18  
همایش  عنوان  صدها  برپایی  یعنی  اسفند   18 خواند.  کشور  مساجد 
سال،  شعار  انتخاب  تکریم،  و  بزرگداشت  جشنواره ای،  قالب های  در 
دینی،  مشاهیر  سخنرانی های  تقلید،  مراجع  و  عظام  آیات  با  دیدار 
دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی  و  ولی فقیه  نمایندگان  سیاسی،  رجال 
کانون های مساجد کشور و صدها عنوان برنامه دیگر حاصل یک سال 
تالش بالغ بر 2 میلیون نفر از اعضای کانون ها و کتابخانه های مساجد 
از 2 هزار فعال و نخبه فرهنگی  کشور. در اسفند سال 1392 بیش 

مسجدی مورد تقدیر قرار گرفتند.
مساجد  کانون های  عالی  ستاد  مستمر  فعالیت های  از  دیگر  برخی 

کشور
ویژه  خدمت  ضمن  آموزش  مساجد،  کتابخانه های  کتابداران  بیمه   
کتابداران مساجد، حضور در نمایشگاه های کتاب کشور، حضور فعال 
فناوری های  از  بهره مندی  ایران،  اسالمی  جمهوری  کتاب  هفته  در 
کتابخانه های  راه اندازی  مساجد،  کتابخانه های  سطح  در  نوین 
کتابخانه های  اطالع رسانی  پایگاه  روزانه  رسانی  روز  به  دیجیتال، 

مساجد، ارتباطات بین سازمانی با مراکزی همچون نهاد کتابخانه های 
عمومی و کتابخانه ملی، اعطای مجوز به کتابخانه های تحت پوشش، 
تهیه کتب عمومی، تخصصی و دانشگاهی و ارسال به کتابخانه های 
برای تجهیز کتابخانه های  اقالم سخت افزاری  تهیه  باز و مخزن دار، 
برای  آموزش  همراه  به  نیاز  مورد  نرم افزارهای  ارسال  مساجد، 
تخصصی  کتابخانه های  ساماندهی  مساجد،  کتابخانه های  کتابداران 
مانند کتابخانه کودک، بازدید و نظارت از روند فعالیت کتابخانه های 
مساجد در قالب گروه های ناظر استانی و ستادی از دیگر برنامه های 
است که در راستای اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط ستاد 

عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد به اجرا درآمده است.
 مشارکت در اجرای طرح قرآنی ملی 1441 تا 1447، برپایی محفل 
انس با قرآن، تربیت مربی و مراکز قرآنی کودکان در مساجد، اجرای 
)سنتی(  جلسات  احیاء  و  راه اندازی  کریم،  قرآن  خوانی  جزء  مراسم 
تفسیر،  بیان  مهارت های  کارگاه های  برپایی  کریم،  قرآن  آموزش 
تشکیل  وحی،  حامالن  طرح  اجرای  نهج البالغه،  عمومی  آموزش 
در  پژوهشی  دوره های  برپایی  مساجد،  در  پژوهشی  هسته   1623
سطح استانی و کشوری، معرفی و حمایت از پژوهش های برتر سال، 
انتشار آثار و پژوهش های منتخب، انتشار ویژه نامه کانون و همچنین 
انتشار مقاالت برگزیده در سطح کشوری،  انتخاب و  سراج، حمایت، 
برگزاری ده ها دوره آموزشی با عناوینی چون اصول عقاید، فرقه های 
ضاله، طالیه داران حجاب و عفاف، کارآفرینی فرهنگی، کرسی های 
آزاداندیشی، آموزش کتابداران، وبالگ نویسی، دوره آموزشی مدیران 
فعالیت های  و  برنامه ها  از  گوشه ای  تنها  جدیدالتأسیس،  کانون های 
تاکنون  گذشته  سال  از  کشور  مساجد  کانون های  عالی  ستاد  دیگر 

است.
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مانند  و کشوری  مذهبی  کنگره  و  ده ها جشنواره  برپایی   همچنین 
برپایی سومین کنگره بین المللی امام سجاد )ع(، کنگره پیامبر اعظم 
)ص(، برپایی جشنواره کشوری روح خدا، مهر بیکران، امام المتقین و 
ده ها مناسبت دینی دیگر، مشارکت در برپایی جشنواره باشکوه دهه 
کرامت، جشن های 22 بهمن، حضور مؤثر در نشست های مرتبط به 
از  دیگری  بخش  غیره  و  عمومی  فرهنگ  شورای  مذهبی،  شئونات 

برنامه ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است.
خبرگزاری شبستان با هدف اطالع رسانی دقیق، سریع و صحیح اخبار 
فعالیت  به  کشور  سراسر  در  نمایندگی   32 با  اکنون  هم  دین  حوزه 
و  یادداشت  تصویر،  گزارش،  قالب  در  خبر  هزار   125 است.  مشغول 
مصاحبه توسط این خبرگزاری به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، 

ترکی، اردو، مالیا و بنگالی مخابره شده است.
و کالم آخر:

 ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور مفتخر است که 
به عنوان یکی از گسترده ترین و مردمی ترین نهادهای فرهنگی کشور 
با صرف کمترین هزینه به کمک و راهنمایی ائمه محترم جماعات و 
مشارکت جدی اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد سعی داشته 

گام هایی  نوجوانان  و  بالقوه جوانان  از ظرفیت های  بهره مندی  ضمن 
بلند در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
همیشه سرفراز بردارد که البته؛ همراهی مسئوالن عالی رتبه نظام نیز 

در این امر، بسیار کارساز و شایسته بوده است.
رهبری  معظم  مقام  نمایندگان  تقلید،  عظام  مراجع  مکرر  تاکیدات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عالی  مقام  محترم،  استانداران  استان ها،  در 
اسالمی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، ائمه جماعات و 
فعاالن و نخبگان فرهنگی کشور بر لزوم توجه جدی به امر کانون ها و 
کتابخانه های مساجد، همواره مجموعه ستاد عالی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد را بر انجام دقیق و جدی تر رسالت خطیری که پیش رو 

دارد مصمم تر کرده است.
است  مفتخر  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  عالی  ستاد 
در  به طوری که  دارد  قرار  رهبری  معظم  مقام  خاص  توجه  مورد  که 
سفر مورخ 19 مهر 1391 به استان خراسان شمالی، ایشان در جمع 
روحانیون و مردم استان به جایگاه کانون های فرهنگی هنری مساجد 

و ضرورت توجه ائمه جماعات به کانون ها اشاره داشتند.

ارسال کتاب اهدایی به کتابخانه های مساجد کاروان کشور
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صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی با بیش از سه هزار کارگزاری در سراسر کشور می باشد که بیمه 
شدگان در این صندوق مانند کارگران و کارمندان لشکری و کشوری از 

مزایای آن بهره مند می گردند.
تاریخچه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

نخستین فعالیت های انجام شده در عرضه خدمات بیمه که عمدتاً معطوف 
به ارائه خدمات بهداشتی بود در سال های 1342 شکل گرفت، در سال 
1346 مقرر گردید به منظور تمهید مقدمات و اجرای بیمه های اجتماعی با 

عنوان سازمان بیمه اجتماعی روستاییان تأسیس گردد.
چندی پس از آن کارگران کشاورزی شاغل در خارج از محدوده شهرها 
تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که در سال 1354 به دنبال تصویب قانون 

تأمین اجتماعی وظایف سازمان مذکور منحل شد.
در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 و 
همچنین قانون بودجه برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
کشور گام جدیدی در راستای تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و 
عشایر کشور از سوی وزرات رفاه و تأمین اجتماعی برداشته شد که اقدامات 
یاد شده نهایتاً منجر به تصویب آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 

در تاریخ 83/11/4 از سوی هیئت وزیران جمهور اسالمی ایران گردید
ویژگی های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اولین نهاد بیمه ای در نوع خود 
است که طرح بیمه اجتماعی را به صورت اختیاری و در سطح گسترده 
صندوق  این  در  که  است  حالی  در  این  و  می نماید  اجراء  کشور  کل  در 
صرفاً، استفاده از مزایای مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، برخورداری 
بازماندگان از  مستمری پیش بینی گردیده است و ارائه درمان که در نظام 
شناخته  اجتماعی  بیمه های  خدمات  ویترین  عنوان  به  اجتماعی  تأمین 
می شود توسط سازمان بیمه خدمات درمانی که از دیگر سازمان های وابسته 
به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشد در حال انجام است و همچنین 
اولین نهاد بیمه اجتماعی که ارکان آن مطابق مقررات قانون ساختار نظام 

جامع رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفته است
مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

از کار افتادگی ناشی از کار
ازکار افتادگی غیر ناشی از کار

برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مستمری
نقل و انتقال سوابق از سایر صندوق ها و سازمان ها و بلعکس

شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
سکونت در روستا که باید به تأیید شورای اسالمی روستا رسیده باشد

تابعیت جمهوری اسالمی ایران
5 سال  دارا بودن حداقل 18 سال تمام و حداکثر 55 سال برای مردان و 

برای زنان در
 هنگام ورود به صندوق اعم از مجرد یا متأهل

انعقاد قرارداد و پرداخت 5% از سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان 
حق بیمه

بیمه شده  انتخابی  درآمدی  برای صندوق 15% سطح  بیمه  نکته: حق 
1% آن را دولت تأمین می نماید می باشد که 5% آن را بیمه شده پرداخت و 
این صندوق از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

 بخش های مختلف سایت در تصویر زیر قابل رؤیت می باشد در اینجا به 
تعدادی از بخش های سایت و معرفی امکانات و برخی عملکردهای آن ها 

به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.
درباره صندوق: به معرفی، تاریخچه، ویژگی ها و مزایای صندوق می پردازد.

مورد  فرم های  کارگزاری ها،  اطالعات  شامل  صندوق:  کارگزاری های 
استفاده کارگزاری ها و آدرس آن ها اختصاص داده شده است.

پرسش و پاسخ: یکی از بخش های مهم سایت بخش پرسش و پاسخ است 
به پاسخگویی و طرح سؤال بازدیدکنندگان اختصاص داده شده است.

بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  آئین نامه ها،  به  نامه ها:  بخش  و  قوانین 
صندوق اختصاص داده شده است.

بخش دسترسی سریع: این بخش امکان دسترسی سریع به موضوعات و 
لینک های زیر را به بازدیدکنندگان سایت می دهد.

عضویت زنان خانه دار روستایی-درامدهای سال 92 صندوق-طرح سوال-
ارتباط با مدیرعامل صندوق و...

راه اندازی شده  بیمه ای  رؤیت سوابق  برای  این بخش  بیمه:  جستجوی 
است روستاییان عزیز می توانند با استفاده از کد ملی خود از آخرین وضعیت 

بیمه ای خود مطلع شوند.
اینترنتی آدرس  به  می توانند  بیشتر  آشنایی  جهت   عالقه مندان 

 www.roostaa.ir مراجعه نمایند.

 معرفی صندوق
 بیمه اجتماعی
 روستاییان و

عشایر

ت
معرفی سای

 ابوذر دلفاردی
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کتاب حاضر با عنوان اصلی
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در سال 2008 میالدی توسط فرانس گیلفاس تهیه و تدوین یافته 
و در بهار سال 1392 به همت آقای سید عارف موسوی ترجمه و 
توسط موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 

روستایی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است.
کتاب دارای 11 فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل 1- مقدمه ای بر مفاهیم مشارکت و تسهیل گری )مقدمه، 
مشارکت چیست، مشخصات اصلی روش های مشارکتی در ارزیابی 
رهیافت  یک  گفتگو،  اصول  پیگیری،  و  برنامه ریزی  پروژه ها، 
تکنیک های  و  ابزارها  انواع  توسعه،  گری  تسهیل  نوین:  حرفه ای 
چگونگی  توسعه،  فرایند  در  مشارکتی  ابزارهای  گری،  تسهیل 
مشارکتی،  کامل  فرآیند  یک  از  نمونه ای  مناسب،  ابزار  انتخاب 
کارگاه های  در  معمول  اشتباهات  کردن،  تصویرسازی  پایه  اصول 

مشارکتی(.
تکنیک های  و  مشاهده  عام،  کاربردی  گفتگوهای   -2 فصل 
گروه های پویا )گفتگوهای نیمه ساختاری، گفتگو با افراد کلیدی، 
»متمرکز  ویژه  گروه های  با  گفتگو  خانوارها،  اعضای  با  گفتگو 

گیلفاس فرانس  مؤلف: 
ترجمه: سید عارف موسوی

ناشر: وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ و نوبت چاپ: بهار 1392- اول

1000 نسخه شمارگان: 

جلسه  متمرکز«،  »گروه های  کاری  گروه های  تشکیل  کاری«، 
توفان فکری، مشاهدات مشارکتی(.

موضوعات  جوامع،  کلی  موضوعات  مشارکتی:  ارزیابی   -3 فصل 
نهادی  تحلیل  و  تجزیه  معیشت ها،  گروه،  )خصوصیات  اجتماعی 
– سازمانی »نمودار ون«، نقشه اجتماعی، طبقه بندی درآمد )روش 
کلیدی مخاطب(، طبقه بندی درآمد )روش گروه(، نقشه خدمات و 
جامعه،  تاریخی  نمودار  روند،  خطوط  زمانی،  سیر  خط  فرصت ها، 

تجزیه و تحلیل فصلی
منابع  )نقشه  طبیعی  منابع  مدیریت  مشارکتی:  ارزیابی   -4 فصل 
تهیه  نمودار،  تهیه  و  مقطعی  پیاده روی  زمین،  کاربری  و  طبیعی 
طبیعی،  منابع  نقشه  و  تاریخی  نمودار  تهیه  آبخیز،  حوزه  نمودار 
ماتریس ارزشیابی منابع، نقشه ی دسترسی به منابع طبیعی، ماتریس 
طبقه بندی  تضاد،  تحلیل  و  تجزیه  ماتریس  تصمیم گیری،  تحلیل 
خاک محلی، استفاده از درختان محلی فهرست اموال جنگلداری، 

سرشماری مشکل استفاده از منبع )برحسب برش مقطعی(.
فصل 5- ارزیابی مشارکتی: نظام های تولید )طبقه بندی مقدماتی 
اساس  بر  مزرعه  طبقه بندی  منابع،  به  دسترسی  برحسب  مزرعه 
مزرعه،  نقشه  تهیه  آمده،  دست  به  کشاورزان  از  که  شناختی 

 برنامه ریزی و
 مشارکت روستایی با
 استفاده از روش های

تسهیل گری
80 ابزار برای توسعه مشارکت

 فرشید قاسملو
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پیاده روی  مزرعه،  سیستماتیک  مدل 
توصیف  قطعات،  نمودار  و  مقطعی 
مشکالت  احصاء  مدیریت،  کارهای 
و  مزرعه  نقشه ی  »برحسب  مزرعه 
فصلی  تقویم های  سیستماتیک«،  مدل 
و  دخل  فعالیت ها،  فلوچارت  محصول، 
فلوچارت های  »برحسب  خرج محصول 
تاریخی  نمودار  ترسیم  فعالیت«، 
فعالیت  مشکل  احصاء  تولید،  سیستم 
فلوچارت  »برحسب  محصول  فصل 
محصول،  بیوگرافی های  فعالیت ها«، 
کشاورزی،  اولویت بندی  ماتریس 
پیش بینی  کشاورزی  ارزشیابی  ماتریس 

شده »پیش ازاجرا«(.
تولید  مشارکتی:  ارزیابی   -6 فصل 
تقویم های  احشام،  )فهرست  احشام 
علوفه،  نقشه ی  حیوان،  تولید  فصلی 

گفتگو با گاو، ارزیابی مشکالت دامی(.
فصل 7- ارزیابی مشارکتی: موضوعات 
جنسیتی )نقشه مزرعه برحسب جنسیت، 
از زمان، تقویم فصلی برحسب  استفاده 
جنسیت، نقشی تحرک، تحلیل منفعت(.
ارتباطات  ارزیابی مشارکتی:  فصل 8- 
و ترویج )نقشه ی مبادالت، آمار مشکل 
نقشه ی  »برحسب  تبادل  ارتباطات 
اولویت بندی  ماتریس  مبادالت« 

کمک های فنی / ترویجی(.
فصل 9- تحلیل مشکالت و راه حل ها 

)درخت مشکالت »یا نمودار علت - معلول«، ماتریس اولویت بندی 
خود  بیرونی«،  یا  محلی  از  »اعم  حل ها  راه  شناسایی  مشکالت، 
ارزشیابی  ماتریس  محلی،  حل های  راه  میدانی  بررسی  و  ارزیابی 
راه حل ها، تحلیل SWOT، انتخاب گزینه »تک گزینه«، انتخاب 

گزینه ها »چند گزینه ای«(.
مترجم در بخشی از مقدمه کتاب چنین آورده است »... علی رغم 
روستایی  توسعه  برنامه های  اجرای  از  دهه  پنج  از  بیش  گذشت 
لحاظ  به  ویژه  به  برنامه ها  این  بخشی  اثر  جهان،  نقاط  بیشتر  در 
نیازهای جوامع روستایی  با  تناسب فرآیندها و دستاوردهای آن ها 
از هر  بیش  دارد. آن چه که  قرار  متعددی  نقدهای  و  مورد بحث 
نکته دیگری در نقد برنامه های توسعه روستایی به چشم می خورد، 
میزان و نحوه مشارکت مخاطبین این برنامه ها یعنی جوامع محلی 
می باشد.  طرح ها  و  پروژه ها  اجرای  و  طراحی  مختلف  مراحل  در 
واقع  در  آن  با  مرتبط  رهیافت های  و  روستایی  مدیریت مشارکتی 
واکنشی به این انتقادات بوده و برای افزایش اثر بخشی و تناسب 

پروژه های توسعه به ویژه در نواحی روستایی طراحی شده است. با 
باید توجه داشت که تحقق مدیریت مشارکتی مستلزم  این حال، 
دانش  که  است  روستایی(  گران  )تسهیل  انسانی  نیروهای  تربیت 
بتوانند  و  باشند  داشته  را  مشارکتی  برنامه های  اجرای  برای  الزم 

درعمل نیز آن ها را به کار بگیرند.
تسهیل  مهارت  است که چرا کسب  اهمیت  حائز  نکته  این  حال 
گری برای تمامی افرادی که در محیط های روستایی کار می کنند، 
پویایی  این سؤال مستلزم شناخت  به  دقیق  پاسخ  است.  ضروری 
ویژه  به  روستایی  کارکردهای  نیز  و  فرهنگ  روستایی،  اجتماعات 
آن هایی که در دراز مدت بوده و یا به همکاری مستمر افراد جامعه 

نیاز دارند، با مشکل مواجه شوند...«
آن  مطالعه  حاضر،  کتاب  مترجم  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
و  مدیریت  حوزه  پژوهندگان  و  دانشجویان  استادان،  تمامی  به 
برنامه ریزی روستایی همچنین، دهیاران، اعضای شوراهای اسالمی 

روستا و تمام عالقمندان مباحث روستایی توصیه می شود.


